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dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – constituição de
guardas municipais). Sen. Tião Viana.
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início pelo Senado a discussão e votação dos Projetos que interfiram nas
relações federativas“. Sen. Waldeck Ornelas.
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benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. Casildo Maldaner.
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benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. Hugo Napoleão.
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benefícios fiscais referentes ao ICMS. Sen. Jader Barbalho.
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primeiro signatário o Senador Osmar Dias, que altera a redação do inciso
IV do art. 52 da Constituição Federal, para incluir os chefes demissões
diplomáticas de caráter transitório, incumbidas das funções que especifica,
entre as autoridades cuja escolha seja aprovada previamente pelo Senado
Federal, por voto secreto, após argüição em sessão secreta. Sen. Osmar
Dias.
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Críticas à falta de controle do Governo aos surtos endêmicos no
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lançado pelo Governo Federal. Necessidade de incentivos ao setor privado
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Paulo Hartung.
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ENSINO FUNDAMENTAL
Contentamento com a distribuição de kits tecnológicos para as
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escolas rurais do Estado do Tocantins, destinados ao aprimoramento do
ensino fundamental. Sen. Eduardo Siqueira Campos.
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Andrade.
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Sebastião Salgado, às 18 horas no Salão Negro. Sen. Eduardo Suplicy.
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(FAB)
Apelo ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, no
sentido de que libere verbas para a Força Aérea Brasileira, a fim de que
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região amazônica. Sen. Tião Viana.
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FINANCIAMENTO
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Centro-Oeste. Sen. Mauro Miranda.
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(FUNASA)
Louvor à iniciativa da Fundação Nacional de Saúde pela
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epidemiológica nos Estados brasileiros. Sen. Tião Viana.
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Miranda.
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Romeu Tuma.
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publicadas na revista Veja sobre irregularidades na Sudam. Sen. Antônio
Carlos Magalhães.
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Esclarecimentos sobre denúncias veiculadas recentemente pela
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falta de confirmação de novas versões envolvendo a possibilidade de
violação do Painel Eletrônico do Plenário, publicadas pela revista IstoÉ,
desta semana. Sen. Antero Paes de Barros.
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(IPI)
Solicita apoio das autoridades para que o governo federal reveja
as alíquota de 10% de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre
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Ricardo Santos.
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Registro do lançamento do livro “O Reformador, perfil parlamentar
do Deputado Luís Eduardo Magalhães”, escrito pelo jornalista Augusto
Nunes. Sen. Francelino Pereira.
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Análise da publicação Geografia da Educação Brasileira,
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INEP. Sen. Lúcio Alcântara.
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MANIFESTO
Manifesto de apoio ao presidente Fernando Henrique Cardoso,
durante a reunião do PSDB realizada na capital paraense no dia 31 de
março, onde foi elaborada a Carta de Belém. Sen. Osmar Dias.

101

(MEC)
Críticas à nova regulamentação da educação a distância pelo
Ministério da Educação. Elogios à iniciativa da Universidade Federal de
Santa Catarina, que instituiu o primeiro curso de pós-graduação a distância
no País, na área de engenharia de produção. Sen. Moreira Mendes.

199

(MERCOSUL)
Reflexão sobre os desdobramentos da crise argentina e suas
implicações aos interesses do Mercosul. Sen. Ney Suassuna.

MOVIMENTO

567
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Registro da presença, na Casa, de prefeitos integrantes do
movimento denominado Quarta Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios. Sen. Ramez Tebet.

141

NARCOTRÁFICO
Necessidade de intensificação do combate ao narcotráfico na
fronteira entre Brasil e Colômbia. Sen. Mozarildo Cavalcanti.

519

NORDESTE
Comentários ao trinômio que assola o Nordeste: Seca, Fome e
Miséria. Sen. Ney Suassuna.
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ONG Cooperativa de Produção dos Índios do Rio Negro – Cooperíndio.
Sen. Mozarildo Cavalcanti.
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ORÇAMENTO
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Programa Calha Norte. Sen. Marluce Pinto.
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PANTANAL MATOGROSSENSE
Abordagem sobre projeto de lei de sua autoria, que cria novas
regras para beneficiar mutuário do Fundo Centro-Oeste – FCO (pequeno
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PARECER
Parecer nº 109, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2000 (nº 596/2000, na Casa de
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origem), que acrescenta artigo à Lei nº 8.171 de 17 de janeiro de 1991,
que dispõe sobre a política agrícola. Sen. Jonas Pinheiro.

002

Parecer nº 111, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre
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o Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2000 (nº 2.534/96, na Casa de
origem), que faculta às gestantes o acesso a ônibus, cinemas e outros
locais sem a utilização da catraca ou roleta, quando assim o exigir. Sen.
Tião Viana.

003

Parecer nº 112, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 1999 (nº 675/98, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio
Princesa Isabel Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Princesa Isabel, Estado da Paraíba. Sen. Ney
Suassuna.

005

Parecer nº 113, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2000 (nº 137/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Educativa e Cultural de Lazer do Alto do Rio das Velhas para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Sete
Lagoas, Estado de Minas Gerais. Sen. Francelino Pereira.

006

Parecer nº 114, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2000 (nº 250/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora da Campanha Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais. Sen.
Francelino Pereira.

007

Parecer nº 115, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de 2000 (nº 326/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à S/A
Rádio Guarani para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Sen.
Francelino Pereira.

008

Parecer nº 116, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de 2000 (nº 348/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Educadora do Tocantins Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Uruaçu, Estado de Goiás. Sen. Maguito
Vilela.

009

Parecer nº 117, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de 2000 (nº 430/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Fundação
Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cariacica, Estado do
Espírito Santo. Sen. Gerson Camata.

010

Parecer nº 118, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2000 (nº 263/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rádio Correio do
Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Itaporanga, Estado da Paraíba. Sen. Ney Suassuna.

011

Parecer nº 119, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 218, de 2000 (nº 450/2000, na Câmara
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dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
e Cultural de Barra de Santo Antônio a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Barra de Santo Antônio, Estado de Alagoas. Sen.
Maria do Carmo Alves.

012

Parecer nº 120, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2000 (nº 475/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Novo
Mundo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Sen. Romeu Tuma.

012

Parecer nº 121, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o
substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 196, de 1995. Sen. Carlos
Wilson.

089

Parecer nº 122, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto do Projeto de Resolução nº 8, de 2001. Sen. Antero Paes de
Barros.

118

Parecer nº 123, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 1999. Sen. Antero Paes de
Barros.

121

Parecer nº 124, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 4, de 2000. Sen. Carlos Wilson

122

Parecer nº 125, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2000. Sen. Antero Paes de Barros.

123

Parecer nº 126, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2000. Sen. Antero Paes de Barros.

124

Parecer nº 127 ,de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2000. Sen. Antero Paes de
Barros.

124

Parecer nº 128, de 2001-CCJ, redação, para o segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1996. Será incluída em
Ordem do Dia oportunamente. Sen. Francelino Pereira

165

Parecer nº 129, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2000. Sen. Carlos Wilson.

181

Parecer nº 130, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de 2000. Sen. Carlos Wilson.

182

Parecer nº 131, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2000. Sen. Carlos Wilson.

183

Parecer nº 132, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 233, de 2000. Sen. Carlos Wilson.

184

Parecer nº 133, de 2001, da Comissão Diretora, sobre o
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-Complementar,
de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o inciso V do art.
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1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (casos em que
ocorre inelegibilidade). Sen. Carlos Wilson.

187

Parecer nº 134, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 215, de 1997. Aprovada, nos termos do
Requerimento nº 173, de 2001. Sen. Carlos Wilson.

187

Parecer nº 135, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 76, de 1999. Aprovada, nos termos do
Requerimento nº 174, de 2001. Sen. Carlos Wilson.

188

Parecer nº 136, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de 2000 (nº 509/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Educacional Salesiana Dom Bosco para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Sen. Lúcio Alcântara.

189

Parecer nº 137, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2000. Sen. Edison Lobão.

243

Parecer nº 138, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2000. Sen. Edison Lobão.

244

Parecer nº 139, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de 2000. Sen. Edison Lobão.

245

Parecer nº 140, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2000. Sen. Edison Lobão.

246

Parecer nº 141, de 2001 – Comissão diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de 2000. Sen. Edison Lobão

247

Parecer nº 142, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de 2000. Sen. Edison Lobão.

247

Parecer nº 143, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 224, de 2000. Sen. Edison Lobão.

248

Parecer nº 144, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2000. Sen. Mozarildo Cavalcanti.

249

Parecer nº 145, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 140, de 2000. Sen. Mozarildo Cavalcanti.

250

Parecer nº 146, de 2001 – Comissão Diretora, redação final do
Projeto de Resolução nº 25, de 1999. Sen. Mozarildo Cavalcanti.

251

Parecer nº 147, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 1.790/99, na Casa de origem),
que institui o Dia Nacional das APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais. Sen. Geraldo Melo.

251

Parecer nº 148, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 2000,
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tendo como primeiro signatário o Senador Nabor Júnior, que altera o § 6º
do art. 14 da Constituição Federal (renúncia dos mandatos do Presidente
da República, dos Governadores de Estado e do Distrito Federal, e dos
Prefeitos para concorrer a cargos eletivos), e a Proposta de Emenda à
Constituição nº 45, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador
Jefferson Péres, que modifica o § 6º do art. 14 da Constituição Federal,
tramitando em conjunto, nos termos do Requerimento nº 589, de 2000.
Sen. Iris Rezende.

303

Parecer nº 149, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 127, de 1995 (nº
989/95, naquela Casa), de autoria do Senador Lauro Campos, que
padroniza o volume de áudio das transmissões de rádio e televisão nos
espaços dedicados à propaganda e dá outras providências. Sen. Geraldo
Cândido.

304

Parecer nº 150, de 2001, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, e de Fiscalização e Controle, respectivamente, sobre o
Diversos nº 19, de 1997, referente às Decisões nºs 279, de 1995 e 124, de
1997, ambas do Tribunal de Contas da União, a respeito do controle
exercido pela Empresa Centrais Elétricas Brasileira S/A – Eletrobrás sobre
a Itaipu Binacional. (Encaminhados os textos dos pareceres às autoridades
neles mencionadas). Sen. Emilia Fernandes.

461

Parecer nº 151, de 2001, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, e de Fiscalização e Controle, respectivamente, sobre o
Diversos nº 19, de 1997, referente às Decisões nºs 279, de 1995 e 124, de
1997, ambas do Tribunal de Contas da União, a respeito do controle
exercido pela Empresa Centrais Elétricas Brasileira S/A – Eletrobrás sobre
a Itaipu Binacional. Sen. Jefferson Péres.

464

Parecer nº 152, de 2001, da Comissão de Assuntos Econômicos,
sobre o Ofício nº S/53, de 2000 (nº 2.639-1/2000, na origem), do Banco
Central do Brasil, que encaminha ao Senado Federal relatório sobre a
operação de troca de títulos do tipo brady por um novo título do tipo
Global, concluída em 17 de agosto de 2000. Sen. José Fogaça.

465

Parecer nº 153, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 238, de 2000
(nº 465/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Educacional entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Bolívia, celebrado em La Paz, em 26
de julho de 1999. Sen. Romeu Tuma.

468

Parecer nº 154, de 2001, da Comissão de Assuntos Econômicos,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2000-Complementar, de
iniciativa da Comissão Temporária da Amazônia, que altera a legislação do
imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação. Sen. Gilberto Mestrinho.

469

Parecer nº 155, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2000 (nº 1.461/96, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que denomina “Rodovia
Governador Antonio Mariz” o trecho federal da BR-230 entre as cidades de
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Cajazeiras e João Pessoa, no Estado da Paraíba. Sen. Ney Suassuna.

476

Parecer nº 156, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2000 (nº 2.414/2000, na Casa de
origem), que denomina “Palácio Des. Rivando Bezerra Cavalcanti” o
edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba. Sen.
Ney Suassuna.

477

Parecer nº 157, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2000, de autoria do Senador
Mozarildo Cavalcanti, que denomina “Sylvio Botelho” trecho da rodovia BR174. Sen. Carlos Patrocínio.

478

Parecer nº 158, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 2000 (nº 95/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Sociedade Rádio Circuito das Águas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Caxambu,
Estado de Minas Gerais. Sen. Francelino Pereira.

480

Parecer nº 159, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2000 (nº 217/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a outorga da Fundação José
Resende Vargas de Rádio para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Rio Paranaíba, Estado de Minas Gerais. Sen.
Francelino Pereira.

481

Parecer nº 160, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de 2000 (nº 267/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à TM-TV
Telecomunicações e Serviços Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Sacramento, Estado de
Minas Gerais. Sen. Francelino Pereira.

482

Parecer nº 161, de 2001, da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 263, de 2000 (nº 543/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Universidade Regional de Blumenau – FURB, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens – TV na cidade de Blumenau, Estado de
Santa Catarina. Sen. Casildo Maldaner.

483

Parecer nº 162, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 1997 (nº
368/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo relativo
à Readmissão de Pessoas em Situação Irregular, celebrado entre o
Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da Republica
Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996. (Em reexame nos termos do
Requerimento nº 1.104, de 1997). Sen. Casildo Maldaner.

484

Parecer nº 163, de 2001, da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 129, de 2000
(nº 243/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Emenda,
por Troca de Notas, ao Acordo sobre Transportes Aéreos, de 4 de julho de
1947, celebrada entre a República Federativa do Brasil e a República do
Chile, em Brasília, em 3 de dezembro de 1998. Sen. Romeu Tuma.

487
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PARTIDO POLÍTICO
Alerta ao Plenário sobre o uso das comunicações inadiáveis pelas
lideranças partidárias. Sen. Jader Barbalho.

193

(PE)
Satisfação com o processo de revitalização do Conselho de
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – CONDERM. Sen.
Roberto Freire.

332

PECUÁRIA
Necessidade de criação, pelo Governo Federal, de um programa
de desenvolvimento da pecuária nacional. Sen. Iris Rezende.

040

(PETROBRÁS)
Consternação pela morte de mais um funcionário da Petrobras em
plataforma marítima, no Estado de Sergipe. Sen. Geraldo Cândido.

256

PONTE
Inauguração da ponte sobre o rio Espinharas, em Patos/PB. Sen.
Wellington Roberto.

275

PROGRAMA BOLSA ESCOLA
Importância da extensão do Programa Bolsa-Escola para todo o
Brasil. Sen. Mozarildo Cavalcanti.

314

PROJETO ALVORADA
Registro do lançamento do Projeto Alvorada, no Estado do Pará.
Sen. Luiz Otávio.

331

PROJETO DE LEI
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2001, de autoria do Senador
Freitas Neto, que altera dispositivo da Lei nº 10.182, de 12 de fevereiro de
2001, que dispõe sobre isenção do imposto sobre produtos
industrializados. À Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão
terminativa. Sen. Freitas Neto.
Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2001, de autoria da Senadora
Maria do Carmo Alves, que dispõe sobre a liberação de recursos do
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Às Comissões de
Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a

050
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decisão terminativa. Sen. Maria do Carmo Alves.

052

Solicitação ao Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos
de maior agilidade na tramitação do Projeto de Lei do Senado nº 387, de
1999, de sua autoria, que modifica a lei que trata sobre os estágios de
estudantes de estabelecimento de ensino superior e de ensino
profissionalizante de segundo grau. Sen. Ademir Andrade.

055

Projeto de Lei do Senado nº 52 de 2001, de autoria da Senhora
Emília Fernandes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de uso da
linguagem de sinais em todas as veiculações em televisão do Governo
Federal. À Comissão de Educação, em decisão terminativa. Sen. Emilia
Fernandes.

103

Projeto de Lei do Senado nº 53 de 2001, de autoria do Senhor
Alvaro Dias, que modifica o art. 15, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.424, de 24 de
dezembro de 1996, e o art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de dezembro de
1998, que dispõe sobre o salário-educação. Às Comissões de Educação e
de Assuntos Econômicos, cabendo a esta última a decisão terminativa.
Sen. Álvaro Dias.

104

Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2001, de autoria do Senador
Pedro Piva, que denomina Aeroporto Internacional de Viracopos –
Governador Mário Covas o Aeroporto Internacional de Viracopos, na
cidade de Campinas, no Estado de São Paulo. Sen. Pedro Piva.

154

Projeto de Lei do Senado nº 55, de 2001, de autoria do Senador
Lúcio Alcântara, que acrescenta dispositivo à Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998, dispondo sobre a inclusão na cobertura, pelos planos de saúde,
das sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia
ocupacional. À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.
Sen. Lúcio Alcântara.

154

Projeto de Lei do Senado nº 56, de 2001, de autoria do Senador
Casildo Maldaner, que concede isenção do Imposto sobre Produtos
Industrializados incidente sobre veículos automotores para transporte de
passageiros e de carga, bem como sobre equipamentos para construção e
manutenção de rodovias, quando adquiridos por Prefeituras Municipais. À
Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa. Sen. Casildo
Maldaner.

155

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Ademir Andrade.

165

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Eduardo Siqueira Campos.

165

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Álvaro Dias.

165
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Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Amir Lando.

165

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Antero Paes de Barros.

165

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Bernardo Cabral.

165

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Eduardo Suplicy.

165

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Heloísa Helena.

165

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Hugo Napoleão.

165

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. José Eduardo Dutra.

165

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. José Fogaça.

165

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Lúcio Alcântara.

165

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que altera o
inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(casos em que ocorre inelegibilidade). Sen. Sebastião Rocha.

165

Projeto de Lei do Senado nº 57, de 2001, de autoria do Senador
Alvaro Dias, que altera o art. 36 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro
de 1967, que dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras
providências. À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.
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Sen. Álvaro Dias.

227

Discutindo Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2000, de autoria
do Senador Mozarildo Cavalcanti, que denomina “Rodovia Governador
Ene Garcez” a rodovia BR-401. Sen. Mozarildo Cavalcanti.

241

Projeto de Lei do Senado nº 58, de 2001, de autoria do Senador
Osmar Dias, que acrescenta parágrafos ao art. 829 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dispor sobre as provas testemunhais na Justiça do Trabalho,
e dá outras providências. Sen. Osmar Dias.

305

Projeto de Lei do Senado nº 59, de 2001, de autoria do Senador
Carlos Bezerra, que acrescenta § 6º ao art. 3º da Lei nº 9.711, de 20 de
novembro de 1998, para dispor sobre a utilização de Certificados da Dívida
Pública, pelos contribuintes adimplentes, no pagamento de dívidas com o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e dá outras providências. Sen.
Carlos Bezerra.

306

Projeto de Lei do Senado nº 60, de 2001, de sua autoria, que
altera a denominação da Rodovia BR-163 e revoga a Lei nº 6.252, de 10
de outubro de 1975. Sen. Luiz Otávio.

332

Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2001, de sua autoria, que
altera o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, para
determinar que a eficácia da alteração de alíquota do imposto sobre
produtos industrializados, decretada pelo Poder Executivo, ficará
condicionada à aprovação do ato pelo Senado Federal. Sen. Paulo
Hartung.

506

Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2001, de sua autoria, que
institui o Fundo de Apoio aos Serviços de Iluminação Pública – FASIP.
Sen. Álvaro Dias.

508

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução nº 10, de 2001, de autoria do Senador Paulo
Hartung, que acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 99 da Resolução do Senado
Federal nº 93, de 1970, para estabelecer que o Presidente do Banco
Central, ou um diretor por ele indicado, comparecerá à Comissão de
Assuntos Econômicos para expor as decisões adotadas pelo Comitê de
Política Monetária. À Comissão de Assuntos Econômicos. Sen. Paulo
Hartung.

033

Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen.
Antero Paes de Barros.

109

Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
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valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen.
Carlos Bezerra.

109

Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen.
Eduardo Siqueira Campos.

109

Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen.
José Fogaça.

109

Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen.
Juvêncio da Fonseca.

109

Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen.
Lúdio Coelho.

109

Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen.
Marina Silva.

109

Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen.
Paulo Hartung.

109

Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza a
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República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo no
valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro centos e setenta e
oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID, destinada ao financiamento parcial do
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase. Sen.
Ramez Tebet.

109

Projeto de Resolução nº 11, de 2001, de autoria do Senador
Moreira Mendes, que altera o Regimento Interno do Senado Federal e a
Resolução nº 20, de 1993, que trata do Código de Ética e Decoro
Parlamentar, estabelecendo normas sobre o recebimento de informações
reservadas pelo Senado Federal. Abertura do prazo de cinco dias úteis
para recebimento de emendas, perante a Mesa. Sen. Moreira Mendes.

156

Projeto de Resolução nº 12, de 2001, de autoria do Senador Ney
Suassuna, que altera a Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal,
para excluir as concessões de garantia que menciona do âmbito das
operações de crédito. À Comissão de Assuntos Econômicos. Sen. Ney
Suassuna.

158

Discutindo Projeto de Resolução nº 80, de 2000, que autoriza a
Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS a elevar, temporariamente, o seu
limite de endividamento, em três bilhões, trezentos e trinta milhões de
reais, cujos recursos serão destinados ao alongamento de sua dívida, sem
aumento do endividamento total. Sen. José Eduardo Dutra.
Projeto de Resolução nº 13, de 2001, de sua autoria, que altera a
redação do inciso XI do art. 13 da Resolução nº 78, de 1998, do Senado
Federal, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de suas respectivas
autarquias e fundações, inclusive concessão de garantias, seus limites e
condições de autorização, e dá outras providências. Sen. Paulo Hartung.

184

512

PRONUNCIAMENTO
Resposta ao pronunciamento do Senador Renan Calheiros,
durante a presente sessão. Sen. Antônio Carlos Magalhães.

554

(PT)
Leitura de nota distribuída à imprensa, que elucida o
posicionamento de S. Exª e do Partido dos Trabalhadores diante da
apuração de que brado sigilo em votações pelo sistema eletrônico nesta
Casa. Sen. José Eduardo Dutra.

544

REGIÃO AMAZÔNICA
Preocupação com a biopirataria na Amazônia e a inércia do
Governo Federal na defesa de nossos recursos naturais. Sen. Ademir
Andrade.
Registro da participação de S. Exª em visita ao Programa Calha

453
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Norte, na Amazônia, patrocinada pelo Exército Brasileiro. Sen. Marluce
Pinto. 532
REPÚDIO 037; Repúdio à declaração do presidente George W. Bush, dos
Estados Unidos da América, de não apoiar o Protocolo de Kyoto. Sen.
Osmar Dias.

037

REPÚDIO
Repúdio à tentativa de atingir a imagem do Presidente Jader
Barbalho. Sen. Renan Calheiros.

541

REQUERIMENTO
Requerimento nº 156, de 2001, de autoria dos Senadores Romeu
Tuma e Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado nº 245, de 2000 com os Projetos de Lei do Senado nºs 122,
131, 198, 223 e 356, de 1999 e 18, 73 e 203, de 2000, que já tramitam em
conjunto, por versarem sobre o mesmo assunto. Sen. Romeu Tuma.

091

Requerimento nº 156, de 2001, de autoria dos Senadores Romeu
Tuma e Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
do Senado nº 245, de 2000 com os Projetos de Lei do Senado nºs 122,
131, 198, 223 e 356, de 1999 e 18, 73 e 203, de 2000, que já tramitam em
conjunto, por versarem sobre o mesmo assunto. Será incluído em Ordem
do Dia oportunamente. Sen. Romero Jucá.

091

Requerimento nº 157, de 2001, de autoria do Senador Valmir
Amaral e outros Senadores, solicitando que o tempo destinado aos
oradores da Hora do Expediente da sessão do dia 19 de abril próximo, seja
destinado à comemoração do Aniversário de Brasília. Será votado após a
Ordem do Dia. Sen. Valmir Amaral.

091

Requerimento nº 158, de 2001, de sua autoria, solicitando a
retirada em caráter definitivo do Requerimento nº 376, de 1999. Sen. José
Roberto Arruda.

102

Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador Romeu
Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em ata o voto de
profundo pesar pelo falecimento do empresário Max Feffer, DiretorPresidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na data
de ontem, em São Paulo. Sen. Antônio Carlos Magalhães.

106

Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador Romeu
Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em ata o voto de
profundo pesar pelo falecimento do empresário Max Feffer, DiretorPresidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na data
de ontem, em São Paulo. Sen. Bernardo Cabral.

106

Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador Romeu
Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em ata o voto de
profundo pesar pelo falecimento do empresário Max Feffer, DiretorPresidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na data
de ontem, em São Paulo. Sen. Eduardo Suplicy.

106
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Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador Romeu
Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em ata o voto de
profundo pesar pelo falecimento do empresário Max Feffer, DiretorPresidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na data
de ontem, em São Paulo. Sen. Paulo Souto.

106

Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador Romeu
Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em ata o voto de
profundo pesar pelo falecimento do empresário Max Feffer, DiretorPresidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na data
de ontem, em São Paulo. Sen. Pedro Piva.

106

Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador Romeu
Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em ata o voto de
profundo pesar pelo falecimento do empresário Max Feffer, DiretorPresidente da Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na data
de ontem, em São Paulo. Sen. Romeu Tuma.

106

Requerimento nº 160, de 2001, de autoria do Senador Antero
Paes de Barros, solicitando que os Projetos de Lei do Senado nºs 22 e 23
de 2001, sejam apensados para tramitação em conjunto em razão de
regularem a mesma matéria. Será incluído em Ordem do Dia
oportunamente. Sen. Antero Paes de Barros.

108

Requerimento nº 161, de 2001, de autoria da Senadora Emília
Fernandes, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara
nº 12 de 2000 com os Projetos de Lei do Senado nºs 133 de 1999 e 16 de
2001. Será incluído em Ordem do Dia oportunamente. Sen. Emilia
Fernandes.

108

Requerimento nº 162, de 2001, de autoria do Senador Paulo
Hartung, solicitando voto de censura à decisão do Presidente dos Estados
Unidos da América e não implementar o Tratado de Kyoto. Sen. Paulo
Souto.

108

Requerimento nº 163, de 2001, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, solicitando Voto de Louvor e Congratulações ao fotógrafo
reconhecido internacionalmente, Sebastião Salgado, pela sua vida de
trabalho na divulgação da condição humana e que hoje terá sua exposição
”Êxodos“ inaugurada no Salão Negro do Congresso Nacional. Sen.
Eduardo Suplicy.

145

Requerimento nº 164, de 2001, de autoria do Senador Iris
Rezende, solicitando ao Ministro de Estado dos Transportes as
informações que menciona. Sen. Iris Rezende.

152

Requerimento nº 2, de 2001, subscrito pelo Senador José
Eduardo Dutra e outros Senadores, no sentido da tramitação do Projeto de
Lei do Senado nº 207, de 1995, que altera o dispositivo do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e determina outras
providências. À publicação. Sen. José Eduardo Dutra.

152

Requerimento nº 165, de 2001, de autoria do Senador Antero
Paes de Barros, solicitando ao Ministro de Estado da Justiça as
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informações que menciona. À Mesa para decisão. Sen. Antero Paes de
Barros.

153

Requerimento nº 166, de 2001, de autoria do Senador Mauro
Miranda, solicitando ao Ministro de Estado das Minas e Energia as
informações que menciona. À Mesa para decisão. Sen. Mauro Miranda.

153

Discutindo Requerimento nº 175, de 2001, de urgência para o
Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2001, que dispõe sobre o crime de
assédio sexual e dá outras providências. Sen. Emilia Fernandes.

190

Discutindo Requerimento nº 176, de 2001, de urgência para o
Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2001, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama por planos e
seguros privados de assistência à saúde nos casos de mutilação
decorrentes de tratamento de câncer. Sen. Emilia Fernandes.

190

Requerimento nº 175, de 2001, de urgência para o Projeto de Lei
da Câmara nº 14, de 2001, que dispõe sobre o crime de assédio sexual e
dá outras providências. Sen. Osmar Dias.

190

Requerimento nº 176, de 2001, de urgência para o Projeto de Lei
da Câmara nº 17, de 2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia
plástica reparadora da mama por planos e seguros privados de assistência
à saúde nos casos de mutilação decorrentes de tratamento de câncer.
Sen. Osmar Dias.

190

Requerimento nº 178, de 2001, de autoria dos Senadores Antonio
Carlos Magalhães, Waldeck Ornelas e Paulo Souto, solicitando
homenagens de pesar pelo falecimento do professor José Silveira uma das
figuras mais importantes do Estado da Bahia. Sen. Paulo Souto.

202

Requerimento nº 178, de 2001, de autoria dos Senadores Antonio
Carlos Magalhães, Waldeck Ornelas e Paulo Souto, solicitando
homenagens de pesar pelo falecimento do professor José Silveira uma das
figuras mais importantes do Estado da Bahia. Sen. Antônio Carlos
Magalhães.

202

Requerimento nº 178, de 2001, de autoria dos Senadores Antonio
Carlos Magalhães, Waldeck Ornelas e Paulo Souto, solicitando
homenagens de pesar pelo falecimento do professor José Silveira uma das
figuras mais importantes do Estado da Bahia. Sen. Waldeck Ornelas.

202

Requerimento nº 179, de 2001, de autoria do Senador Moreira
Mendes, solicitando a reiteração do Requerimento nº 341, de 1999, de
informações ao Ministro de Estado da Fazenda, por haver sido incompleta
a resposta. À publicação. Sen. Moreira Mendes.

228

Requerimento nº 184, de 2001, de autoria do Senador Carlos
Bezerra, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda as informações que
menciona. Sen. Carlos Bezerra.

308

Requerimento nº 185, de 2001, de autoria do Senador Carlos
Bezerra, solicitando ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário as
informações que menciona. Sen. Carlos Bezerra.

309

25

Requerimento nº 186, de 2001, de autoria dos Senadores Antero
Paes de Barros, Jonas Pinheiro e Carlos Bezerra, solicitando homenagens
de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Ferraz Oliveira, ex-vereador
e ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger, e ex-presidente da Associação
Comercial de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. Sen. Antero Paes de
Barros.

313

Requerimento nº 186, de 2001, de autoria dos Senadores Antero
Paes de Barros, Jonas Pinheiro e Carlos Bezerra, solicitando homenagens
de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Ferraz Oliveira, ex-vereador
e ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger, e ex-presidente da Associação
Comercial de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. Sen. Carlos Bezerra.

313

Requerimento nº 186, de 2001, de autoria dos Senadores Antero
Paes de Barros, Jonas Pinheiro e Carlos Bezerra, solicitando homenagens
de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Ferraz Oliveira, ex-vereador
e ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger, e ex-presidente da Associação
Comercial de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. Sen. Jonas Pinheiro.

313

Requerimento nº 188, de 2001, de sua autoria, solicitando a
inserção em Ata de um voto de louvor ao Jurista Jorge Arakén Faria da
Silva pelo recebimento do Troféu ”Melhores da Advocacia Brasileira“. Sen.
Nabor Júnior.

563

RIO SÃO FRANCISCO
Solução de aproveitamento ecológico na utilização do Rio São
Francisco. Sen. Maria do Carmo Alves.

057

Defesa da transposição das águas do rio São Francisco. Sen.
Wellington Roberto.

275

Percepção, na transposição das águas do rio São Francisco, de
parte da solução para minorar o sofrimento da população nordestina. Sen.
Ney Suassuna.

535

RODOVIA
Premência na recuperação e duplicação da BR 153, trecho
Anápolis/Porangatu, no Estado de Goiás, para viabilizar o escoamento da
produção agrícola daquela região. Sen. Iris Rezende.

147

(RR)
Sucesso do Programa “Justiça Dinâmica”, lançado em 1998, pelo
Juizado da Infância e da Juventude de Boa Vista-RR. Sen. Mozarildo
Cavalcanti.

SALÁRIO EDUCAÇÃO

207

26

Justificativas à apresentação de projeto que altera a lei sobre o
salário-educação. Sen. Álvaro Dias.

203

SAÚDE
Preocupação com a Portaria nº 41, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, que exclui da cobertura dos planos de saúde procedimentos
médico-hospitalares considerados de alta complexidade. Sen. Eduardo
Siqueira Campos.

146

Apreensão com a Portaria nº 41, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, que exclui da cobertura dos planos de saúde procedimentos
médico-hospitalares considerados de alta complexidade. Sen. Sebastião
Rocha.

194

SENADO FEDERAL
Saudações aos prefeitos do Estado de Santa Catarina, presentes
no Plenário do Senado Federal. Sen. Casildo Maldaner.

260

SOCIEDADE ANÔNIMA
Apelo para celeridade na análise do projeto de lei das Sociedades
Anônimas, aprovado pela Câmara dos Deputados, tramitando agora no
Senado. Sen. Paulo Hartung.

031

SOLICITAÇÃO
Solicitação ao Senador José Eduardo Dutra para que confirme ou
desminta as declarações atribuídas à S.Exa. Sen. Antero Paes de Barros.

542

(STF)
Necessidade do cumprimento, pelo Governo Federal da decisão
do Supremo Tribunal Federal sobre o pagamento das diferenças relativas
ao expurgo da inflação nos saldos do FGTS. Sen. Geraldo Cândido.

256

(SUDAM)
Apelo ao Governo Federal para premência na apuração das
denúncias de corrupção na SUDAM. Sen. Antônio Carlos Magalhães.

526

Indagação ao PMDB sobre a posição partidária em relação à CPI
da Sudam. Sen. José Eduardo Dutra.

531

(SUDENE)
Manutenção da luta contra a extinção da Sudene. Sen. Carlos

27

Wilson.

066
Leitura de Manifesto contra a extinção da Sudene. Sen. Freitas

Neto.

268

Leitura do manifesto contra a extinção da Sudene. Sen. Ney
Suassuna.

280

TEATRO
Regozijo pelo sucesso do grupo teatral Êxodo, de Rondônia, que
apresentará na TV a peça O Homem de Nazaré. Sen. Moreira Mendes.
Recomendação da peça de teatro “SOS Brasil”, escrita pelo
empresário Antônio Ermírio de Moraes e encenada na última semana,
nesta Capital, que traduz o cotidiano da gestão e atendimento hospitalares
no País. Sen. Tião Viana.

049

553

(TO)
Êxito do Governo de Tocantins na preservação do meio-ambiente
e com a criação do Programa Estadual de Coleta Seletiva de Lixo. Sen.
Eduardo Siqueira Campos.

057

Elogios ao governo do estado do Tocantins que vem atraindo
investimentos em empreendimentos produtivos tanto nos setores
agropastoris, turísticos, quanto na indústria. Sen. Eduardo Siqueira
Campos.

132

Considerações sobre os programas sociais desenvolvidos pelo
Governo do Estado do Tocantins. Sen. Eduardo Siqueira Campos.

276

TRIBO IANOMÂMI
Apreensão diante da denúncia da utilização de integrantes da
nação ianomâmi como cobaias por laboratórios estrangeiros. Sen.
Bernardo Cabral.

527

(UNITINS)
Defesa da implantação da Universidade Federal do Tocantins.
Sen. Carlos Patrocínio.

253

USINA HIDROELETRICA
Regozijo pela instalação, hoje, da primeira turbina da Usina
Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães, localizada no Estado do Tocantins.
Registro da realização, hoje, em Palmas/TO, de seminário da
Confederação Nacional da Indústria – CNI, intitulado “As hidrovias como
fator de integração nacional”. Sen. Leomar Quintanilha.

523

28

VIOLÊNCIA
Preocupação com a onda de assaltos praticados por motoqueiros
na cidade de Itajaí. Sen. Casildo Maldaner.

260
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2001

Ata da 26ª Sessão Não Deliberativa
em 2 de abril de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão, Carlos Wilson, Antero Paes de Barros
Moreira Mendes e Ramez Tebet
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ante ro Paes de Bar ros, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER Nº 109, DE 2001
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 79,
de 2000 (nº 00596, de 1999, na origem),
que “altera a Lei nº 3.207, de 18 de julho
de 1957, que regulamenta as atividades
dos empregados vendedores, viajantes
ou pracistas, para permitir o pagamento
de comissões e percentagens em prestações sucessivas quando do recebimento
da primeira parcela e estabelece critérios
para o estorno de comissões pagas“.
Relator ad hoc: Senador Ademir Andrade
I – Relatório
Encon tra-se em aná li se, nes ta Co mis são, o Pro jeto de Lei da Câmara nº 79, de 2000, de autoria do
Deputado Ênio Bacci. Essa pro po si ção pre ten de al terar a Lei nº 3.207, de 18 de julho de 1957, que regulamenta as atividades dos empregadosvendedores, vi ajantes ou pracistas.
O au tor afir ma, em de fe sa de sua pro pos ta, que
muitas empresas retêm o pagamento de comissões
e percentagens aos vendedores viajantes até a cobrança dos valores da venda. Para regulamentar a
matéria, ele propõe o pagamento integral dessas

parcelas no mo men to em que o cli en te paga a pri me i ra pres ta ção, sem de pen der da efe ti va qui ta ção, pe los compradores, dos débitos remanescentes. Para
resguardar o direito dos empregadores, a iniciativa
prevê a possibilidade de estorno posterior dos valores relativos aos pagamentos não efetivados por devedores insolventes.
É o relatório.
II – Análise
Analisando os aspectos formais da iniciativa,
não detectamos impedimentos constitucionais capazes de de por con tra a apro va ção das mu dan ças le gis la ti vas pro pos tas. Fo ram ob ser va dos os pres su pos tos
re la ti vos à com pe tên cia le gis la ti va da União (art. 22, I,
da CF), às atribuições do Congresso Nacional (art.
48, caput, da CF) e à iniciativa (art. 61, caput, CF).
Também do ponto de vista material, não há óbices
constitucionais. A matéria está, portanto, apta a fazer
parte de nosso ordenamento jurídico e não há restrições regimentais à sua tramitação.
Na análise do mérito, constatamos que os argumen tos que ori en tam a apre sen ta ção da ini ci a ti va são
plenamente defensáveis. As mudanças são favoráveis aos empregados vendedores, viajantes ou pracistas e podem simplificar a forma de pagamento de comissões e percentagens, o qual pas sa rá a ser efe ti vado numa única parcela, sujeita a eventuais estornos,
desde que as importâncias mensais estornadas não
se jam su pe ri o res a vin te por cen to da re mu ne ra ção líquida mensal do vendedor. Há uma evidente simplificação, com redução do trabalho contábil e das fontes
de atrito entre empregados e empregadores.
Detectamos, entretanto, falta de clareza na redação da ementa e do texto previsto para o art. 5º da
Lei nº 3.207/57. A ementa e o artigo referem-se ao
”pagamento de comissões e percentagens em prestações sucessivas“. Ora, a proposição prevê o pagamento das comissões e percentagens aos vendedores, numa par ce la úni ca, no mo men to do re ce bi men to
da primeira prestação, paga pelo comprador. Na le-
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gislação atual é que o pagamento efetiva-se em pres tações sucessivas, à medida que o cliente vai efetivando os pagamentos. Não se pode confundir a obrigação entre a empresa e seus clientes e a obrigação
da empresa para com os seus vendedores.
Essas impropriedades podem ser sanadas mediante emendas de redação.
III – Voto
Em face dos argumentos expostos, opinamos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 79, de 2000, de
autoria do nobre Deputado Ênio Bacci, com duas
emendas de redação.
EMENDA Nº 1-CAS – DE REDAÇÃO
Dê-se à ementa do Projeto de Lei em análise a
seguinte redação:
“Altera a Lei nº 3.207, de 18 de julho de 1957,
que regulamenta as atividades dos empregados ven dedores, viajantes e pracistas, para prever o pagamento, numa única parcela, das comissões e percentagens sobre vendas em prestações e dá outras pro vidências.”
EMENDA Nº 2-CAS – DE REDAÇÃO

Terça-feira 3

04838

I – Relatório
Vem à Comissão de Assuntos Sociais o Projeto
de Lei da Câmara nº 89, de 2000 (PL. 00111, de 1995,
na origem), de autoria do Deputado Odelmo Leão,
que “acres cen ta ar ti go à Lei nº 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, que dispõe sobre a política agrícola”. A iniciativa visa estabelecer que o poder público procederá
à identificação das áreas desertificadas, as quais somente poderão ser exploradas mediante a adoção de
um plano de manejo, com emprego de tecnologia capaz de interromper o processo de desertificação.
Em seu art. 1º o PLC nº 89, de 1995, determina:
Art. 1º A Lei nº 8.171, de 17 de janeiro
de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21A:
“Art. 21A O Poder Público procederá a
identificação, em todo o território nacional,
das áreas desertificadas, as quais somente
poderão ser exploradas mediante a adoção
de adequado plano de manejo, com o emprego de tecnologias capazes de interromper o processo de desertificação e de promover a recuperação dessas áreas.
§ 1º O Poder Público estabelecerá cadastros das áreas sujeitas a processos de
desertificação, em âmbito estadual ou municipal;
§ 2º O Poder Público, por intermédio
dos órgãos competentes, promoverá a pesquisa, a geração e a difusão de tecnologias
capazes de suprir as condições expressas
neste artigo."

Dê-se ao art. 5º da Lei nº 3.207, de 18 de julho
de 1957, alterado pelo art. 1º do Projeto, a seguinte
redação:
“Art. 5º Nas transações em que a empresa se
obrigar pelo pagamento de comissões e percentagens sobre vendas em prestações sucessivas, esse
pagamento será exigível, em sua totalidade, quando
do recebimento da primeira prestação, observado
dis pos to no art. 7º (NR) Sala da Co mis são, 28 de mar ço de 2001. Ro meu Tuma – Presidente – Ma gui to Vilela – Jonas Pinheiro – Lauro Campos – Valmir
Ama ral – Ro me ro Jucá – Ade mir Andra de – Relator
Ad Hoc – Juvêncio da Fonseca – Lúcio Alcântara
– Edu ar do Si que i ra Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha
– Sebastião Ro cha – Luiz Pon tes – Ma u ro Mi ran da
– Geraldo Cândido – Waldeck Ornelas – Geraldo
Althoff – Mo re i ra Men des – Ma ria do Car mo Alves.

O art. 2º estabelece a entrada em vigência da
norma. O referido projeto foi aprovado na Câmara
dos Deputados nas Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, Comissão de Agricultura e Política Rural e Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.

PARECER Nº 110, DE 2001

II – Análise

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 98,
de 2000, ( nº 111/95, na Casa de origem),
que acrescenta artigo à Lei nº 8.171, de
17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
política agrícola.
Relator: Senador Jonas Pinheiro

São indiscutíveis a importância e a oportunidade da proposição que ora se analisa. A Lei nº 8.171,
de 1991, teve vetado o artigo que dispunha sobre a
concessão de incentivos para o reflorestamento com
essências nativas e exóticas. Dessa forma, a proposta visa reparar o que autor con si de ra uma gra ve omissão por parte do Poder Público, no que diz respeito a
recuperação e preservação do solo brasileiro.
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As áreas degradadas, se não recuperadas, podem tornar-se desertificadas, impossibilitando sua utili za ção tan to em ter mos eco nô mi cos quan to am bi en tais. A desertificação afeta áreas em várias regiões do
país, como no Norte, pela erradicação da floresta nativa; no Sul, pela destruição das pastagens naturais; no
Nordeste, pela salinização dos campos irrigados.
A destruição da vegetação nativa, aliada à utilização de tecnologias predatórias ou inadequadas,
acaba por ocasionar perdas vultosas para a nação,
que terá de investir substancial aporte de recursos financeiros para a recuperação dessas áreas.
III – Voto
É evidente o mérito da matéria sob exame.
Assim, somos pela aprovação do PLC nº 98, de 2000,
com a seguinte alteração redacional em sua ementa,
a fim de aten der o que dis põe o art. 5º da Lei Com ple mentar nº 95, de 1998:
EMENDA Nº 1 – CA5
Dê-se à ementa do PLC nº 98, de 2000, a seguinte redação:
Acrescenta artigo à Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola, a fim
de estabelecer procedimentos relativos ao cadastramento e à recuperação de áreas diversificadas.
Sala da Comissão, 28 de março de 2001.
Romeu Tuma – Presidente – Jonas Pinheiro –
Relator – Lauro Campos – Tião Viana – Geraldo
Cândido – Moreira Mendes – Ademir Andrade –
Sebastião Rocha – Marluce Pinto – Maria do Carmos Alves – Juvêncio da Fonseca – Luiz Pontes –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha –
Valmir Amaral – Mauro Miranda – Osmar Dias –
Maguito Vilela – Lúcio Alcântara.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a re dação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
..............................................................
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Art. 5º A ementa será grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei.
....................................................................................
PARECER Nº 111, DE 2001
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o PLC nº 101, de 2000 (PL nº 2.534, de
1996, na Câmara dos Deputados), que “faculta às gestantes o acesso a ônibus, cinemas e outros locais sem a utilização da catraca ou roleta, quando assim o exigir.”
Relator ad hoc: Senador Tião Viana.
I – Relatório
Chega a esta Comissão de Assuntos Sociais,
para exame, o Projeto de Lei da Câmara nº 101, de
2000 (Projeto de Lei nº 2.534, de 1996, na Casa de
origem).
O pro je to fa cul ta às ges tan tes o di re i to de uti li zar
a porta traseira dos ônibus urbanos e metropolitanos
providos de catracas ou roletas, sem prejuízo do pagamento da tarifa. A medida seria válida, também,
para cinemas e quaisquer outros recintos cuja entrada seja controlada por meio de catracas, de modo a
assegurar às ges tan tes a pos si bi li da de de aces so por
locais em que não haja obs tá cu los que lhes di fi cul tem
a passagem.
Em sua tramitação na Câmara dos Deputados,
a pro po si ção foi apre ci a da nas Co mis sões de Se gu ri dade Social e Família, e de Constituição e Justiça e
de Redação, onde foi aprovada sem emendas.
No Senado, perante esta Comissão, não foram
oferecidas emendas no prazo regimental.
II – Análise
É antiga a reclamação das gestantes contra a
obrigação de serem submetidas a passar por catracas internas no acesso a ônibus, bem como a outros
recintos com entrada controlada por esse tipo de
equipamento. A situação tornou-se mais grave com a
disseminação desses sistemas de controle em cinemas, es tá di os e re par ti ções pú bli cas, e com a in tro dução de mo de los de ro le ta com de se nho ou di men sões
cada vez mais limitadoras.
Assim, é extremamente oportuna a apresentação de pro je to que vise a fa cul tar às ges tan tes o di re i to de utilizar en tra das de sim pe di das de bar re i ras para
ingressar em veículos de trans por tes co le ti vos e edi ficações públicas.
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Não obs tan te o mé ri to da ma té ria, ob ser vam-se,
na for mu la ção da pro po si ção, im pro pri e da des que requerem a adequação do texto.
Em primeiro lugar, o projeto contraria disposições da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998. Estabelece a referida norma, em seu art. 7º,
in ci so IV, que “o mes mo as sun to não po de rá ser dis ci plinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei considerada
bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis são ex pres sa”.
A esse respeito, destaque-se que foi aprovado,
recentemente, pelo Congresso Nacional, projeto de
lei que “estabelece normas e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras
de deficiência física ou com mobilidade reduzida”,
que deu origem à Lei nº 10.098, de 19 de dezembro
de 2000. Em vista desse fato, a iniciativa em exame,
por tratar de matéria de conteúdo correlato, deveria
ser formulada como uma alteração da lei mencionada.
Outra ina de qua ção diz res pe i to à re da ção do arti go 1º, que men ci o na ”por ta tra se i ra“, quan do quer se
referir à entrada onde não haja catracas. No entanto,
a colocação de controle de acesso nas portas traseiras é freqüente e só depende de decisão da administração local. A menção às portas traseiras torna-se
ainda mais inconveniente ao se estender a aplicação
da medida a cinemas, teatros ou quaisquer outros lo cais onde haja controle de acesso por meio de catracas.
Com vistas à exatidão do texto que queremos
ver aprovado nesta Casa, elaboramos emendas para
substituir a redação originalmente proposta.
III – Voto
Pelas razões expostas, somos de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº
101, de 2000, com as emendas que apresentamos.
EMENDA – (CAS) Nº 1
Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara nº
101, de 2000, a seguinte redação: Altera a Lei nº
10.098, de 19 de dezembro de 2000, para facultar às
pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida e às gestantes acesso alternativo,
desimpedido de barreiras, a qualquer edificação ou
equipamento público ou destinado ao uso coletivo.
EMENDA – (CAS) Nº 2
Dê-se ao art. lº do Projeto de Lei da Câmara nº
101, de 2000, a seguinte redação:
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Art. 1º O art. 11 da Lei nº 10.098, de
19 de dezembro de 2000, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 2º:
Art. 11..................................................
.............................................................
§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida e
às gestantes é facultado acesso alternativo,
desimpedido de barreiras a quaisquer locais
cuja entrada seja controlada por meio de catracas ou roletas, sem prejuízo do pagamento do ingresso e do cumprimento de demais
exigências, quando aplicáveis. (AC)
EMENDA – (CAS) Nº 3
Dê-se ao art. 2º do projeto de Lei da Câmara nº
101, de 2000, a seguinte redação:
Art. 2º O art. 16 da Lei nº 10.098, de
19 de dezembro de 2000, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
Art. 16. ................................................
.............................................................
Parágrafo único. É facultado às pessoas portadoras de deficiência física ou com
mobilidade reduzida e às gestantes acesso
alternativo, desimpedido de barreiras, a veículos de transporte coletivo cuja entrada
seja controlada por meio de catracas ou roletas, sem prejuízo do pagamento da tarifa e
do cumprimento de outras exigências, quando cabíveis.
EMENDA – (CAS) Nº 4
Renumere-se o atual art. 2º do Projeto de Lei da
Câmara nº 101, de 2000, como art. 3º
Sala da Comissão, 28 de março de 2001. – Romeu Tuma – Presidente – Julio Eduardo – Marluce
Pinto – Geraldo Cândido – Tião Viana – (relator ad
hoc) – La u ro Cam pos – Se bas tião Ro cha – Ade mir
Andrade – Maria do Carmo Alves – Lúcio Alcântara – Juvêncio da Fonseca – Maguito Vilela – Leomar Quintanilha – Osmar Dias – Valmir Amaral –
Romero Jucá – Mauro Miranda – Jonas Pinheiro –
Luiz Pontes – Eduardo Siqueira Campos.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
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leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
Art. 7º O primeiro ar ti go do tex to in di ca rá o ob jeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:
IV – o mes mo assun to não po de rá ser dis cipli na do por mais de uma lei, ex ce to quan do a sub se qüen te se des ti ne a com ple men tar lei con si dera da bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis são
ex pres sa.
....................................................................................
LEI Nº 10.098, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000
Estabelece normas gerais e critério
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Acessibilidade nos
Edifícios Públicos ou de Uso Coletivo
Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de
edifíciospúblicos ou pri va dos des ti na dos ao uso co letivo deverão ser executadas de modo que sejam ou
se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. Para os fins do disposto neste
artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo
deverão ser observados, pelo menos, os seguintes
requisitos de acessibilidade:
I – nas áre as ex ter nas ou in ter nas da edi fi ca ção,
destinadas a ga ra gem e a es ta ci o na men to de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos
acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas
portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente;
II – pelo menos um dos acessos ao interior da
edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a
acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou
com mobilidade reduzida;
III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior,
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de ve rá cum prir os re qui si tos de aces si bi li da de de que
trata esta lei; e
IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de
um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e aces só ri os de ma ne i ra que pos sam ser uti lizados por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
CAPÍTULO VI
Da Acessibilidade nos
Veículos de Transporte Coletivo
Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisites de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas.
....................................................................................
PARECER Nº 112, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de
1999 (nº 675/98, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Princesa Isabel
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Princesa Isabel, Estado da Paraíba".
Relator: Senador Ney Suassuna
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 83, de 1999 (nº 675, de
1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão deferida à Rádio Princesa
Isabel Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Princesa Isabel,
Estado da Paraíba.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 766, de
1994, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 15 de
setembro de 1994, que renova concessão para a explo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá con ta de que a pre sen te so li citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Princesa Isabel Ltda.:
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Nome do Sócio Cotista
Aloysio Pereira Lima

Cotas de Participação
400.000

Luiz Gonzaga de Souza
José Pereira Cardoso

300.000
300.000

Total de Cotas
1.000.000
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido pa recer favorável de seu relator, Deputado Cunha Bueno,
e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe de ral, deve obe decer, 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.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 83, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Princesa Isabel Ltda.,
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do Pro je to de De creto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 27 de março de 2001. – Ri cardo Santos, Presidente – Ney Suassuna, Relator
– Freitas Neto – José Coelho – Geraldo Cândido
(abstenção) – Carlos Patrocínio – Osmar Dias –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Edur do Si que i ra Cam pos –
Moreira Mendes – Eduardo Suplicy (abstenção) –
Ludio Coelho – Nabor Junior – Lauro Campos
(abstenção) – Marluce Pinto – Gerson Camata.
PARECER Nº 113, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de
2000 (nº 137/99, na Câmara dos Deputa-
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dos), que “aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural
de Lazer do Alto do Rio das Velhas, para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Sete
Lagoas, Estado de Minas Gerais”.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.695,
de 1998, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do artigo 223 da Constituição
Fe de ral, ato, cons tan te da Por ta ria nº 292, de 9 de de zem bro de 1998, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Educativa e Cultural de Lazer do Alto do Rio das
Velhas para executar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Sete Lagoas, de Minas Gerais.
Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da
sob a forma de convênio, após a aprovação do Congresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
A Presidente da Fundação Educativa e Cultural
de Lazer do Alto do Rio das Velhas é a Srª Deusania
Maria Pinto de Carvalho.
II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou torga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa condiciona-se ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex ploração de canais comerciais de rádio e televisão.
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A legislação específica estabelece que a outorga para exploração deste tipo de serviço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Re so lu ção do Se na do Federal nº 39/92 que “dispõe sobre formalidades e critérios para a apreciação dos atos de outorga e renovação de con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di odifusão sonora de sons e imagens”.
Além disso, devido à sua especificidade, radiodifusão educativa são reservados à exploração da
União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil com finalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou
a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962 que “ins ti tui o
Código Brasileiro de Comunicações”.
III – Voto
A proximidade de Belo Horizonte, que fica a
apenas 70 quilômetros, faz de Sete Lagoas um dos
principais municípios da Região Metalúrgica e do
Campo das Vertentes.
Sete Lagoas dispõe de quatro emissoras de rádio e cinco jornais. E agora, através da Fundação
Educativa e Cultural de Lazer do Alto do Rio das Velhas, terá uma rádio edu ca ti va cuja ati vi da de, sem fim
lucrativo, será inteiramente destinada à promoção da
educação, da cultura e do lazer.
Acompanho com interesse o desenvolvimento
de Sete La go as, ci da de que vem se des ta can do pe las
atividades econômicas e sociais de sua população,
pela cul tu ra de seu povo e pela de ter mi na ção de suas
lideranças políticas.
As ati vi da des da Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral
de Lazer do Alto do Rio da Velhas, uma das instituições mais sólidas de Sete Lagoas, são um exemplo
ilustrativo do interesse do município pela expansão
de sua cultura.
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislaçãopertinente, opi na mos pela
aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 137, de 1999, originário da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 27 de março de 2001. –
Ricardo Santos, Presidente – Ricardo Santos, Relator – Francelino Pereira – Eduardo Suplicy – Nilo
Teixeira Campos – Carlos Patrocínio – Geraldo
Cândido (abstenção) – José Co e lho – Mo re i ra Mendes – Ger son Ca ma ta – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Freitas Neto – Lúdio Coelho – Lauro Campos
(abstenção) – Marluce Pinto – Osmar Dias – Nabor
Junior.
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PARECER Nº 114, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de
2000 (nº 250/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora da
Campanha Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega ao exame desta Comissão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 95, de 2000 (nº 250, de 1999,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re nova a concessão outorgada à Rádio Difusora da
Cam pa nha Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fusão sonora em onda média na cidade de Campanha,
Estado de Minas Gerais.
A Exposição de Motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que apresente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária da Rádio
Difusora da Campanha Ltda.:
Cotista

Cota

Dom Aloisio Roque Oppermann

117.000

Pe. Gilberto Alvaro

2.000

Pe. Eduardo Cosme de Oliveira

1.000

Total

120.000
II – Voto

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, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Re so lu ção nº 39, de 1992, do SenadoFederal.
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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Localizado no Sul de Minas, distante 316 quilôme tros de Belo Ho ri zon te e 295 de São Pa u lo, o Mu ni cípio de Campanha, com apenas 327 quilômetros
quadrados, e incrustado numa das regiões mais desenvolvidas de Minas e do Brasil, tem um enorme po tencial de crescimento econômico.
Servido por duas rodovias federais e ofertando
à sua ju ven tu de cur sos téc ni cos e su pe ri o res, o Mu nicípio de Campanha tem dois jornais e uma emissora
de rádio, de cuja renovação da outorga de funcionamento trata este projeto.
Orientada pela liderança religiosa do Município,
a Rádio Difusora da Campanha presta inestimáveis
serviços à população, através de uma programação
equilibrada de informações, música e orientação cul tural e educacional.
Conheço bem a cidade, de contatos diretos e
proveitosos com suas lideranças políticas, administrativas, empresariais e sociais. Sei, de conhecimento
próprio, do esforço que essas lideranças desenvolvem em prol do progresso de Campanha, e do natural
reconhecimento do povo do município por esse trabalho.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 95, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Difusora da Campanha Ltda.,
atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is 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, 27 de março de 2001. – Ricar do San tos, Pre si den te – Francelino Pereira, Relator – Eduardo Suplicy (abstenção) – Nilo Teixeira
Campos – Carlos Patrocínio – Geraldo Cândido
(abstenção) – José Coelho – Moreira Mendes –
Ger son Ca ma ta – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Freitas Neto – Lu dio Co e lho – La u ro Cam pos (abstenção) – Mar lu ce Pin to – Osmar Dias – Na bor Jú ni or.
PARECER Nº 115, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de
2000 (nº 326/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à S/A Rádio Guarani
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
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I – Relatório
Chega ao exame desta Comissão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 145, de 2000 (nº 326, de 1999,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re nova a concessão outorgada à S/A Rádio Guarani
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República informa que a
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição do Quadro Diretivo
da S/A Rádio Guarani:
Diretor Presidente Camilo Teixeira da Costa
Diretor Gerente
Álvaro Augusto Teixeira da Costa
Diretor Técnico
Victor Purri Neto
II – Voto
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 ConstituiçãoFederal, deve obedecer, nesta Casa, 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 de vem ins truir o pro ces so sub me ti do à aná li se des ta Co mis são de
Educação.
A Rádio Guarani, emissora pertencente aos
Diários e Rádios Associados, vem se destacando en tre as diversas emissoras de onda média de Belo Ho rizonte, na prestação de serviços informativos à comunidade, além de música, entrevistas e outros atrativos.
Um desses programas nos chama a atenção:
ele é apresentado cinco vezes durante a programação diária, nos horários de pico, orientando motoristas, passageiros dos transportes coletivos e pedestres, sobre as condições de trânsito nos principais
pontos de Belo Horizonte, indicando as vias menos
obstruídas.
A Rá dio Gu a ra ni é uma das me lho res emis so ras
de Belo Horizonte, e vem acompanhando o crescimento econômico, político, cultural e social da cidade
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que é a minha cidade, que me viu nascer para a vida
pública nos anos 40 e me acolheu como um filho dileto, dando-me, em todas as oportunidades, as melhores demonstrações de apreço e de apoio, felizmente,
sempre retribuídas.
Tenho por Belo Horizonte um especial apreço,
pois foi atra vés de seus bra ços aco lhe do res que pude
conhecer Minas Gerais, seu povo, suas lideranças,
das quais com muita honra tomei-me uma delas, e
pude apren der a ter Mi nas como a mi nha ter ra, a ter ra
da minha paixão e do meu sentimento.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 145, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a S/A Rádio Guarani atendeu a todos os
re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no vação da concessão, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 27 de março de 2001. – Ricardo Santos,Presidente – Francelino Pereira, Relator, – Eduardo Suplicy (abstenção) – Nilo Teixeira
Campos – Carlos Patrocínio – Geraldo Cândido
(abstenção) – José Co e lho – Mo re i ra Men des – Ger son Camata – Eduardo Siqueira Campos – Freitas
Neto – Lúdio Co e lho – La u ro Cam pos (abstenção) –
Marluce Pinto – Osmar Dias – Nabor Júnior.
PARECER Nº 116, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de
2000 (nº 348/99 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Educadora do
Tocantins Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Uruaçu, Estado de Goiás.
Relator: Senador Maguito Vilela
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer o Projeto
de Decreto Legislativo nº 151, de 2000 (nº 348, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a con ces são ou tor ga da à Rá dio Edu ca dora do To can tins Ltda, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o difusão sonora em onda média na cidade de Uruaçu,
Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 393, de
1992, o Presidente da República submete ao Con-
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gresso Nacional o ato constante do Decreto s/nº, de
30 de julho de 1992, que renova a concessão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, com bi na do 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 con ta de que a pre sen te so li citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado José Rocha, e
aprovação unânime daquela Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
Nota-se, pela leitura da exposição de motivos do Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos autos, que o pleito foi originalmente formulado pela entidade Rádio Educadora Ltda, razão porque se propõe
o registro da mudança de seu nome, por meio de
emenda de redação ao art. 1º do PDS em análise.
II – Voto
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 ConstituiçãoFederal, 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 pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 151, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Educadora do Tocantins Ltda, atendeu a todos os requisitos técnicos e le gais para habilitar-se à renovação da concessão, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu tados, com a seguinte emenda de redação:
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EMENDA Nº 1-CE
Dê-se ao art. 1º do PDS no 151, de 2000, a seguinte redação: Art.1º Fica aprovado o ato a que se
refere o Decreto s/nº, de 30 de julho de 1992, que renova por dez anos, a partir de 17 de maio de 1988, a
concessão outorgada à Rádio Educadora do Tocantins Ltda, concedida originariamente à Rádio Educado ra Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so nora em onda média na cidade de Uruaçu, Estado de
Goiás.
Sala da Comissão, 27 de março de 2001. – Ricardo San tos, Presidente – Maguito Vilela, Relator
– Freitas Neto – José Coelho – Carlos Pa tro cí nio –
Osmar Dias – Nilo Teixeira Campos – Eduardo Si queira Campos – Moreira Mendes – Eduardo Suplicy (abstenção) – Lúdio Coelho – Nabor Júnior –
Marluce Pinto – Gerson Camata – Lauro Campos
(abstenção) – Geraldo Cândido (abstenção).
PARECER Nº 117, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de
2000 (nº 430/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Fundação Nossa Senhora
da Penha do Espírito Santo para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Cariacica, Estado do
Espírito Santo
Relator: Senador Gerson Camata
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 204, de 2000 (nº 430, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cariacica, Estado do Espírito Santo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 813, de
1999, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 16 de
junho de 1999, que re no va a con ces são para a ex plo ração de canal de radiodifusãosonora, nos ter mos do
art. 49, XII, combinado com o § lº 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 soli-
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citação foi instruída de conformidade com a legislação apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to. É a se guinte a direção da Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo:
Luiz Álvaro de Barros Faria – Presidente
Cecília Maria Krohling Peruzzo – Vice-Pre sidente
Romário Folador – 1º Secretário
Jovanir Poleze – 2º Secretário
João Manoel Binda – 1º Tesoureiro
Pe. Getúlio Carlesso – 2º Tesoureiro
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Silas Câmara, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela
entidade Rádio Difusora de Cariacica Ltda., razão
porque se propõe o registro da mudança de seu
nome, por meio de emenda de redação ao art. 1º do
PDS em análise.
II – Voto
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 ConstituiçãoFederal, 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 pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 204, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Fundação Nossa Se nho ra da
Penha do Espírito Santo atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da
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concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados, com a seguinte Emenda.
EMENDA Nº 1-CE
Dê-se ao art. 1º do PDS 204, de 2000, a seguinte redação:
Art. 1º – Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 16 de junho de 1999, que renova por
dez anos, a partir de 30 de julho de 1995, a concessão da Fun da ção Nos sa Se nho ra da Pe nha do Espí ri to Santo; outorgada originariamente à Rádio Difusora
de Cariacica Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Cariacica, Estado do Espírito
Santo.
Sala da Comissão, 27 de março de 2001. – Ricardo Santos, Presidente – Gerson Camata, Relator – Freitas Neto – José Coelho – Geraldo Cândido (abstenção) – Carlos Patrocínio – Osmar Dias –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Eduardo Sique i ra Cam pos
– Moreira Mendes Eduardo Suplicy (abstenção) –
Lúdio Coelho – Nabor Júnior – Lauro Campos
(abstenção) – Marluce Pinto.
PARECER Nº 118, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de
2000 (nº 263/1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Correio do Vale Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Itaporanga, Estado da Paraíba.
Relator: Senador Ney Suassuna
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 214, de 2000 (nº 263, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Rádio Correio do Vale Ltda.
para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em ondas mé di as na ci da de de Ita po ran ga, Esta do da Pa raíba.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 27, de
1999, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 28 de
dezembro de 1998, que outorga a concessão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter-
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mos do art. 49, XII, com bi na do 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 con ta de que a pre sen te so li citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Correio do Vale Ltda.:
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Paulo Aristóteles Amador Souza
4.658
Ana Luiza Bronzeado Vieira
1.552
Total de Cotas

6.210

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Luiz Piauhylino, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II - Voto
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 ConstituiçãoFederal, 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 pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da do cumentação que acom pa nha o PDS nº 214, de 2000, evi dên cia o cumprimento das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39/92, do Senado Fede ral, fi can do
ca rac te ri za do que a entidade Rádio Correio do Vale
Ltda. atendeu a todos os requisitos téc nicos e le gais para habilitar-se à outorga da concessão, opi namos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De putados.
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Sala das Comissões, 27 de março de 2001 – Ricardo Santos, Presidente – Ney Suassuna, Relator
– Freitas Neto – José Coelho – Geraldo Cândido
(absten ção) – Car los Pa tro cí nio – Ger son Ca ma ta –
Nilo Te i xe i ra Cam pos – Edur do Si que i ra Cam pos –
Moreira Mendes – Eduardo Suplicy (abstenção) –
Lúdio Coelho – Osmar Dias – Nabor Junior – Lauro Campos (abstenção) – Marluce Pinto.
PARECER Nº 119, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 218, de
2000 (nº 450/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural de
Barra de Santo Antônio a executar ser viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Barra de Santo Antônio, Estado de
Alagoas.
Relatora Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 218, de 2000 (nº 450, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de
Barra de Santo Antônio a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra de Santo Antô nio, Estado de Alagoas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.168,
de 1999, o Presidente da Repúblicasubmete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 119,
de 11 de agosto de 1999, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão comunitária, 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 direção da entidade Associação
Comunitária e Cultural de Barra de Santo Antônio:
Presidente: José Rogério Cavalcante Farias
Vice-Presidente: Maria Rume Bianor Farias
Secretário: Jaziei da Silva Borne
Tesoureiro: Cícero Maciel de Araújo
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O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado
Agnaldo Muniz, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Voto
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 ConstituiçãoFederal, 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 pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 218, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Associação Comunitária e
Cultural de Barra de Santo Antônio atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ mara dos Deputados.
Sala da Comissão, 27 de março de 2001. – Ricardo Santos, Presidente – Maria do Carmo Alves,
Relator – Freitas Neto – José Coelho – Carlos Patrocínio – Osmar Dias – Nilo Teixeira Campos –
Eduardo Siqueira Campos – Moreira Mendes –
Eduardo Suplicy – Ludio Coelho – Nabor Júnior –
Mar lu ce Pin to – Ger son Ca ma ta – La u ro Cam pos –
Geraldo Cândido.
PARECER Nº 120, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de
2000 (nº 475/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Novo Mundo Ltda.
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para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 235, de 2000 (nº 475, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Novo Mundo Ltda.
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.098,
de 1998, o Presidente da Repúblicasubmete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto lº de setembro de 1998, que renova a concessão para a exploração de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, am bos 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.
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido pa recer favorável de seu relator, Deputado Átila Lira, e
aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
Nota-se, pela le i tu ra da ex po si ção de mo ti vos do
Ministro de Estado das Comunicações, inclusa nos
autos, que o pleito foi originalmente formulado pela
entidade Rádio Anhanguera Ltda., razão porque se
propõe o registro da mudança de seu nome, por meio
de emenda de redação ao art. 1º do dispositivo legal
em análise.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe de ral, deve obe decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
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1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 235, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Novo Mundo Ltda.
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Legislativo originário da Câmara dos Deputados,
com a seguinte
EMENDA Nº 1-CE
Dê-se ao art. 1º do PDS nº 235, de 2000 a seguinte redação:
Art. lº Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de lº de setembro de 1998, que renova por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a concessão
da Rádio Novo Mundo Ltda., outorgada originariamente à Rádio Anhanguera Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo.
Sala da Comissão, 27 de março de 2001. –Ricardo Santos, Presidente – Ro meu Tuma, Relator –
Eduardo Suplicy (abstenção) – Nilo Teixeira Campos – Carlos Patrocínio – Geraldo Cândido (abstenção)– José Coelho – Moreira Mendes – Gerson
Camata – Eduardo Siqueira Campos – Freitas
Neto – Lu dio Co e lho– La u ro Cam pos (abstenção) –
Marluce Pinto – Osmar Dias – Nabor Junior.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Antero Paes de Barros.
É lido o seguinte:
OFÍCIO DO PRESIDENTE
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
SGM-P 375/01
Brasília, 30 de março de 2001
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificado
erro manifesto no texto dos autógrafos referentes ao
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Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 851, de 2001, da Câ mara dos Deputados, que “Escolhe o Sr. Ubiratan
Agui ar para o car go de Mi nis tro do Tri bu nal de Con tas
da União”, encaminhado à consideração dessa Casa
em 28 de março de 2001, por meio do Ofício
PS-GSE/034/01.
Solicito a Vossa Excelência se digne ordenar as
providências necessárias a fim de ser feita a seguinte
retificação:
ONDE SE LE:
“UBIRATAN AGUIAR”
LEIA-SE:
“UBIRATAN DINIZ DE AGUIAR”
Deputado Aécio Neves, Presidente.
PARECER Nº 93, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
(*)Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 2001 (nº 851,
de 2001, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto de Decreto Le gis la ti vo nº 52, de 2001
(nº 851, de 2001, na Câmara dos Deputados), que
escolhe o Sr. Ubiratan Diniz de Aguiar para o cargo
de Ministro do Tri bu nal de Con tas da União, nos ter mos do inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição
Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, em 28 de março de 2001.
Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão,
Relator – Antero Paes de Barros – Carlos Wilson.
(*) Republicado para retificação do nome do indicado (Ofício
SGM-P nº 375/01, Do Presidente da Câmara dos Deputados)
DSF de 29-3-001, pag. 04339

ANEXO AO PARECER Nº 93, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, ––––– Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO DE LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Escolhe o Sr. Ubiratan Diniz de
Aguiar para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União, nos termos do
inciso II do § 2º do art. 73 da Constituição
Federal.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É es co lhi do o Sr. Ubi ra tan Di niz de Agui ar
para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 73 da
Constituição Federal, e do inciso II do art. 105 da Lei
nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Com referência ao ofício que acaba de ser lido, a Presidência
presta os seguintes esclarecimentos ao Plenário:
1 – A matéria foi lida e aprovada nesta Casa na
sessão deliberativa ordinária do dia 28 último.
2 – A retificação solicitada pela Câmara dos Deputados não importa em alteração do sentido do projeto.
Nessas condições, a Presidência, nos termos
do art. 325 do Regimento Interno, determina que sejam procedidas as retificações necessárias.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de Lei
da Câmara nº 79, de 2000 (nº 596/99, na Casa de ori gem), que altera a Lei nº 3.207, de 18 de julho de
1957, que regulamenta as atividades dos empregados vendedores, viajantes ou pracistas, para permitir
o pagamento de comissões e percentagens em pres tações sucessivas quando do recebimento da primeira par ce la e es ta be le ce cri té ri os para o es tor no de comissões pa gas; nº 98, de 2000 (nº 111/95, na Casa de
origem), que acrescenta artigo à Lei nº 8.171, de 17
de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola (estabelecendo que o poder público procederá a
identificação das áreas desertificadas e estabelecendo critérios para sua exploração); e nº 101, de 2000
(nº 2.534/96, na Casa de origem), que faculta às ges tantes o acesso a ônibus, cinemas e outros locais
sem a utilização da ca tra ca ou ro le ta, quan do as sim o
exigir; cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim
de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “d”,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Senhor Presidente da República adotou, em 29 de março de 2001 e pu bli cou no dia 30 do mes mo mês e ano,
a Me di da Pro vi só ria nº 2.142, que ”Dis põe so bre o sa lário mínimo a partir de 1º de abril de 2001, 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

ABRIL 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

04851 Terça-feira 3

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

constituída a Comissão Mista in cum bi da de emitir pa recer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PMDB

Renan Calheiros
José Alencar

Iris Rezende
Amir Lando
PFL

Hugo Napoleão
Francelino Pereira

Romeu Tuma
Eduardo Siqueira Campos

Bloco (PSDB/PPB)
Sergio Machado

Osmar Dias

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

Paulo Hartung
PSB

Ademir Andrade

Roberto Saturnino
PTB

Arlindo Porto
DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
Bloco (PSDB/PTB)

Jutahy Junior
Roberto Jefferson

João Almeida
Ricardo Ferraço

Bloco (PFL/PST)
Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion

Ariston Andrade
Expedito Júnior
PMDB

Geddel Vieira Lima

Albérico Filho
PT

Walter Pinheiro

Avenzoar Arruda
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres
*Bloco (PDT/PPS)

Rubens Bueno

Alceu Collares
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De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2-4-2001 – designação da Comissão Mista
Dia 3-4-2001 – instalação da Comissão Mista
Até 4-4-2001 – prazo para recebimento de emendas
e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 13-4-2001 – prazo final da Comissão MistaAté
28-4-2001 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Será
feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da União, os
seguintes Avisos:
– nº 56, de 2001 (nº 882/2001, na origem), de 19
de março último, encaminhando cópia da Decisão nº
59/2001-TCU (Se gun da Câ ma ra), bem como dos res pectivos Relatório e Voto que a fundamentam, re ferente à auditoria realizada no Hospital São Lucas, em
Patos de Minas/MG, visando à apu ra ção de pos sí ve is
irregularidades na aplicação de recursos do Sistema
Único de Saúde – SUS (TC-014.519/2000-1);
– nº 57, de 2001 (nº 919/2001, na origem), de 20
de março último, encaminhando cópia da Decisão nº
48/2001-TCU (Primeira Câmara), bem como dos res pectivos Relatório e Voto que a fundamentam, re ferente a levan ta men to de au di to ria re a li za da nas obras
de Infra-es tru tu ra de Irri ga ção de Uso Co mum (Pro je to Pinar), no Estado de Mato Grosso, contempladas
com recursos do Orçamento-Geral da União, para o
exercício de 2000, tendo como unidade orçamentária
o
Ministério
da
Integração
Nacional
(TC-011.186/2000-9);
– nº 58, de 2001 (nº 959 e 1.002/2001, na origem), de 21 de março último, encaminhando có pia da
Decisão nº 130/2001-TCU (Plenário), bem como dos
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada nos contratos e obras da
BR-174/AM, trecho Manaus (Entr. AM-10, km 0 até a
divisa AM/RR (km 255,5) no período de 2 a 30/06/99
(TC-008.254/99-0);
– nº 59, de 2001 (nº 970/2001, na origem), de 21
de março último, encaminhando cópia da Decisão nº
131/2001-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada no Hospital Evangélico de Curitiba,
visando à apuração de possíveis irregularidades na
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aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde –
SUS (TC-004.964/2000-5); e
– nº 60, de 2001 (nº 1.033/2001, na origem), de
21 de março último, encaminhando cópia da Decisão
nº 129/2001-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente à
auditoria efetuada nas contas do FGTS, considerando a po si ção atu al e de ta lha da das con tas, se gun do o
titular e as instituições financeiras responsáveis pela
movimentação, antes da centralização na Caixa Eco nômica Federal, realizada em atendimento à solicitação formulada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados
(TC-019.773/95-1).
Os expedientes vão à Comissão de Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de
Barros. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior
pelo prazo de 20 minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ninguém ignora a iminência da crise
energética em que o Brasil está prestes a mergulhar.
Quando ocorrem divergências, elas se limitam à
quantificação da gravidade, à dureza das medidas
necessárias ao seu combate, aos sofrimentos que
serão impostos à sociedade, para reduzir-lhe o impacto na economia nacional e no quotidiano de
cada cidadão. É unânime, também, a consciência
quanto à maneira com que o assunto foi tratado,
porque, há muito tempo, todos sabíamos do descompasso entre as necessidades crescentes e a capacidade produtiva instalada. Faltaram investimentos, faltou prudência, faltou capacidade gerencial
ante uma situação que se prenunciava calamitosa.
As manchetes do final de semana refletiram, fielmente, a perplexidade e a angústia que o assunto
vem despertando. O Jornal do Brasil, em sua edição
de on tem, deu des ta que às exi gên ci as in di vi du a is que
os brasileiros sofrerão nas próximas semanas, afirmando que ”o controle pode reduzir a con ta de luz em
20%“ – e reafirmando velhos preceitos de consumo,
como a re gu la gem dos chu ve i ros elé tri cos, ins tru ções
sobre lavagem e passagem de roupa, etc. Fala, também, em programas de combate ao desperdício. Na
mesma edição do venerando e sempre respeitado
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JB, a colunista Cristina Borges olha para o futuro e
apresenta, como solução para o grave problema, a
construção de miniusinas de geração de energia elétrica, a partir da tecnologia de célula combustível. Ela
mesma, entretanto, deixa claro que esse é um sonho
para o futuro, pois ”a pesquisa básica feita por universidades encontra-se na fase de desenvolvimento de
pro tó ti pos. Até o mo men to, são ape nas sete pro je tos“.
Defendo as pesquisas técnicas e científicas
como soluções ideais para esse e outros problemas
graves da nacionalidade. Mas, evidentemente, não
podemos esquecer que precisamos ir muito além de
protótipos, a curto prazo, porque a situação é grave,
muito grave. Já perdemos tempo demais!
Cito, mais uma vez, o Jor nal do Bra sil, cuja co luna ”Informe Econômico“, de hoje, assinada pela re pórter Valderez Ca e ta no, es tam pa uma re a li da de que
nenhum brasileiroconsciente pode ignorar: ”Há cinco
anos, a Eletrobrás já advertia o Governo sobre os ris cos da falta de energia no País, a partir do ano 2002.
O relatórioapontava todos os problemas, entre eles a
falta de investimentos e bacias hidrográficas inadequadas em região de maior consumo.“
A coluna de George Vidor, na edição desta segunda-feira do jor nal O Globo, traz o ponto de vista
de 14 concessionárias, em sua maior parte hoje pertencentes a multinacionais com sede no exterior.
Essas empresas, em vez de preocuparem-se com a
precariedade do setor, causada pelo fato de elas
mesmas não terem investido o que deveriam, preferem dis cur sar em de fe sa das pró pri as ima gens na mí dia e reclamam das tarifas aprovadas pelo Governo.
Mas não deixam de admitir que os reajustes nas con tas cobradas aos consumidores têm sido muito superiores aos índices de inflação; nem mencionam, sequer de passagem, o fato de que seus clientes estão
há vários anos so fren do os efe i tos de um bru tal acha tamento nos salário e na renda familiar.
Esses problemas que alegam, todavia, não as
impedem de sonhar com a privatização do complexo
de Furnas, considerado um dos maiores negócios do
ramo em todo o mundo. Paradoxalmente, estão com prando mais um futuro motivo de lamúrias.
O ex-Ministro e atual Deputado Delfim Netto,
com a acuidade habitual, foi direito ao âmago da
questão, acusando as grandes multinacionais energéticas de ganância: em vez de gastarem seus capitais na ampliação das usinas e das redes de distribuição, as em pre sas que rem fi nan ci ar todo o in ves ti mento com os pagamentos imediatos feitos pelos consu-
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mi do res. Então, em vez de in ves ti rem no se tor que do mi nam, as mul ti na ci o na is apos tam no ime di a tis mo de
já tirar das contas, hoje pagas pelos consumidores,
os recursos necessários à expansão dos sistemas e,
assim, diminuir os previsíveis impactos do problema.
O povo tem que ficar alerta, aten to aos no ti ciá rios e ao jogo de interesses que cercam todas as notícias em torno da crise energética. Porque estamos
ameaçados, mais uma vez, de pagar pela imprevidência dos tecnocratas e pela vo ra ci da de dos investidores estrangeiros, que, como disse há pouco, hoje
dominam completamente esse campo vital da nossa
economia.
É muito fá cil atri bu ir a São Pe dro toda a cul pa da
situação. Filmar as represas assustadoramente vazias não esconde a obrigação de ir buscar as origens e
as implicações do fato, que vão desde o desmatamento das nascentes dos rios que as formam até os
problemas climáticos previsíveis. O que se exige é
muito mais que isso: é seriedade, sinceridade na
abordagem da questão.
A revista Época, na edição que está chegando
às ban cas, faz uma aná li se im pres si o nan te do pro blema hídrico, em matéria intitulada ”Pode ser a gota
d´água“. A reportagem afirma que, na última década,
a demanda de água cresceu 600%, o dobro da expansão demográfica – e atribui tal disparidade ao
desperdício, como ocorre em São Paulo, onde 10 mil
litros são mal aproveitados a cada segundo. Isso representa o consumo de uma cidade com mais de 4
milhões de habitantes.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Com
muito prazer, Senador.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – Senador Nabor Júnior, V. Ex.ª, no início desta tarde,
põe em debate um tema com o qual, de forma recorrente, nas últimas quatro semanas, pelo menos,
convive este Plenário. Trazido pelos Parlamentares
dos mais diversos pontos do País, V. Exª o faz de
uma forma muito clara e competente. Quero concordar com V. Exª, primeiramente, na avaliação de que
o problema não reside na falta de chuvas e, sim, na
de investimentos no setor, além do que encontra
amparo também no modelo de privatização desse
setor. Segundo, digo a V. Exª que teremos uma
grande oportunidade de debater o tema, inclusive
apresentei um requerimento na Comissão de
Assuntos Econômicos que contou com o seu apoio.
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Estarão aqui, no dia 17 próximo, o novo Ministro das
Minas e Energia acompanhado do Presidente da
Aneel, além do Professor Luís Pinguelli Rosa, para
que haja um equilíbrio de debate e de visões, a fim
de que possamos discutir em profundidade a questão energética brasileira que, em termos de infra-estrutura, é básica para o nosso desenvolvimento. Por
tudo isso, participo do pronunciamento de V. Exª
para parabenizá-lo pela feliz iniciativa, pois entendo
que esta Casa, que espelha o sentimento da Federação, tem o dever de dar uma contribuição no debate do problema. Poucos dias atrás, o Senador Roberto Requião esteve na tribuna, voltando dos Estados Unidos, onde relatou aquilo que na revista República, do mês passado, está muito bem relatado,
que é o fracasso da experiência californiana; S. Exª
trouxe também a experiência do Texas, bem sucedida, que seguiu um caminho diferente. Acho que é
isso que precisamos discutir. Eu, particularmente,
acho que o Governo está num mal caminho em forçar o processo de privatização de Furnas. Está na
hora de o Governo parar, pensar, olhar o mercado
nacional e o internacional e entender, por exemplo,
que os recursos são escassos neste momento; que
o Governo entenda que se os recursos são escassos, o pouco dinheiro que temos, seja ele público ou
privado, deveria ser direcionado a novas geradoras
e a novas linhas de transmissão, e não direcionado
a ativos já existentes e que a sua aquisição por ”a“
ou por ”b“ não vai gerar mais energia necessária ao
desenvolvimento do País – como V. Exª bem disse.
Só para terminar, os investimentos – V. Exª deve ter
levantado isso muito bem –, desabaram nos últimos
dez anos. E, nos últimos dez anos, o crescimento
pela demanda de energia subiu 5% ao ano. Então, é
evidente que esse problema era anunciado. Espero
que o Senado e o Governo tenham condições de
discutir este assunto, e que a audiência que vamos
ter na Comissão de Assuntos Econômicos seja útil e
possamos encontrar caminhos para o setor energético, que é o propulsor do desenvolvimento econômico e social do Brasil. É a contribuição que deixo a V.
Exª, parabenizando-o pelo tema que traz hoje no início desta sessão.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Muito
obrigado, Senador Paulo Hartung, pelo seu oportuno
aparte, fadado a enriquecer o debate que provoco ao
abordar, de maneira concreta, a situação de crise
energética por que passa o nosso País.
Na re a li da de, hou ve um cer to des ca so por par te
das nossas autoridades; não vamos responsabilizar
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só o atual Governo. V. Exª frisou muito bem que, desde a década de 80, não houve investimento no setor,
a não ser a Hidrelétrica de Xingó, lá em Alagoas, que
entrou em funcionamento há questão de uns dois
anos.
Mas falta ainda muita coisa. Por exemplo, a imprensa noticiou neste final de semana que a hidrelétrica de Itaipu tem energia para abastecer outras regiões e não o faz por falta de melhores sistemas de
transmissão para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais etc. Isso prova que nem no setor de distribuição da energia os investimentos se fizeram sentir.
Lá no Norte, o estrangulamento acontece em
torno do cha ma do ”li nhão do Tu cu ruí“. O as sun to já foi
abordado, nesta mesmo tribunal, pelo Senador Ademir Andrade, em vários pronunciamentos; nosso Pre sidente, o Senador Jader Barbalho, também tem reiterado suas preocupações sobre este investimento,
fundamental para que se atendam dezenas e dezenas de cidades no interior do Pará. Há energia; o que
não existe é a rede de distribuição e, em conseqüência, verifica-se um desperdício de energia que poderia es tar aten den do a ou tras re giões do Pará e, tal vez,
até do Amazonas. Agradeço o oportuno aparte de V.
Exª. e retorno ao meu discurso, no pon to em que ana liso as perspectivas da falta de água para acionar as
turbinas das hidrelétricas.
No Sudeste, principal núcleo industrial do País,
onde fica a maioria da sua população, os índices míni mos de chu va ca i rão a par tir de ago ra, pre ven do-se,
no trimestre que começa, que a média estará abaixo
do pa drão em Mi nas Ge ra is e São Pa u lo. Em Bra sí lia,
no Cen tro-Oes te, a umi da de do ar so fre rá a que da sa zonal de todos os anos, devendo as condições climáticas ficar dentro dos padrões climatológicos.
Tudo isso vem confirmar a gravidade da crise
que bate às portas das empresas e dos la res bra si le iros.
A colunista Míriam Leitão, na edição de ontem
de O Glo bo, entrevistou o Deputado José Carlos Ale luia, destacando a experiência do nobre parlamentar
baiano no setor energético, inclusive lembrando sua
participação em racionamentos praticados há quase
duas décadas. Ele não se mostra nem um pouco pre ocupado com o medo que suas pa la vras pos sam ca usar aos ele i to res; e até afir ma: ”que ro alar mar a po pu lação brasileira“!
Com uma franqueza que assusta, mas conscientiza, o Deputado José Carlos Aleluia não deixa
margens a dúvidas: ”estamos à beira de um raciona-
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mento de energia e isso é gravíssimo. Cada dia que
passa, a situação fica mais grave“.
Faço questão de expor, textualmente, um dos
principais trechos da coluna em que Míriam Leitão
entrevista o parlamentar da Bahia: ”O Deputado acha
que o discurso oficial, da Aneel e do Governo, continua minimizando o problema“. E afirma: ”As pessoas
estão achando que semana que vem começa uma
campanha para apagar as luzes desnecessárias das
casas e isso resolve o problema. Ele é mais profundo
e mais sé rio do que isto e suas con se qüên ci as po dem
ser mais dolorosas, por isso estou alarmando“.
Em sua entrevista, Aleluia acrescenta que um
racionamento de 15% vai atingir em cheio as indústrias, principalmente as eletro-intensivas; isso encolhe
imediatamente a produção, o emprego, a exportação.
Afeta o crescimento e a balança comercial“.
A própria colunista adverte que o problema não
deve ficar limitado ao corrente ano, pois a oferta está
claramenteinsuficiente, por que ”o País in ves tiu pou co
em to dos os anos 80 e no começo dos 90; começou a
plantar, então, o problema que colhe agora: a energia
é como uma poupança. Se não usar racionalmente,
você es ta rá di la pi dan do seu pa tri mô nio. Foi isso que o
Brasil fez nesses anos todos“.
E acrescenta: ”os níveis dos reservatórios das
hidrelétricas estão baixos porque não choveu, mas
também porque essa poupança foi sendo usada excessivamente nos últimos anos, a ponto de estar,
hoje, em níveis críticos“.
O fato, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
que o céu pode-se mostrar limpo e claro, mas uma
tem pes ta de está pres tes a de sa bar so bre a eco no mia
nacional, a menos que medidas urgentes, profundas
e eficazes sejam adotadas pelas empresas e pelos
gestores oficiais do setor.
Vou buscar na coluna de Míriam Leitão as palavras que todos devemos ouvir e tomar como severa
advertência: ”em 2003 o mercado será totalmente livre. Como a privatização empacou e não estão sendo
feitos investimentos suficientes em aumento de oferta, o preço pode explodir em 2003“.
Peço a V. Exª, Sr. Presidente, a publicação da
coluna de domingo, de Míriam Leitão, no Diário do
Senado Federal como parte integrante do presente
discurso. E faço minhas as palavras da consagrada
jornalista, naquela página, quando, rejeitando qualquer tentação de fugir à realidade, assegura: ”Existem ra zões de cur to e mé dio pra zos para fi car-se alar -
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mado. A pior atitude é dizer que a culpa é de São Pedro“.
Não podemos, entretanto, esquecer outro perigo, até agora pouco citado: já se fala em política
de tarifas mais altas para reduzir o consumo de
energia.
A ameaça concreta está na coluna de ontem do
competente e veterano jornalista Elio Gaspari, pu blicada também no jornal O Globo. Com a transparência de sempre, ele con fir ma a má in ten ção e iden ti fi ca
a fonte. Diz ele: ”O Ministro Alcides Tápias admitiu
que essa novidade poderá levar à inibição do con sumo por meio de aumento das tarifas“.
Pon de ra o re pór ter: ”É ir ra ci o na li za ção. Mete a
mão no bolso dos consumidores do andar de baixo
e ali sa o an dar de cima, onde a con ta de luz dói mu i to me nos no Orça men to. Re ci cla a má po lí ti ca ener gética, transformando-a em confisco indiscriminado“. E con clui ele, com sin ce ra in dig na ção: ”O ra ci o namento pode ser uma coisa horrível, mas afeta
igual men te a tur ma dos di ver sos an da res“. Já vi mos
aquela pretensa ”racionalização“ nas décadas de
60 e 70, quando ocorreu a primeira grande crise
mundial do petróleo. Para enfrentar a falta de combustível, o Governo jogou para cima os preços, nos
postos – conduta que então condenei, por ser eli tista, socialmente perversa e covardemente injusta;
por que di vi dia em cas tas os con su mi do res: quem ti nha dinheiro para comprar gasolina continuava esbanjando os derivados, adquiridos com as divisas
pertencentes a toda a coletividade; quem não tinha,
ficava entregue à própria sor te.
Aumentar a tarifa de energia para reduzir o con sumo de ele tri ci da de será um erro ain da ma i or e mais
intolerável.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Concedo o aparte, com a permissão da Mesa, ao Senador Ramez Tebet, se ainda me restar tempo.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Nabor Júnior, estamos ouvindo não um discurso
qualquer, mas o discurso de V. Exª que aborda com
profundidade a preocupação de todos os brasileiros,
principalmente desta Casa, com a possibilidade de
racionamento ou colapso no setor de energia elétrica. Como V. Exª salientou em seu brilhante pro nunciamento, a situação afeta a economia, as exportações, o setor industrial, a economia popular etc. V.
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Exª entra agora em um trecho muito sensível de seu
pronunciamento: o aumento da tarifa de energia elétrica. Qualquer aumento nesse setor vai praticamente eliminar o aumento que tivemos no salário mínimo, que, embora irrisório, foi um aumento. Trata-se
de uma assunto que, acredito, está sendo objeto especulação e não pode ser levado a sério, porque
será um golpe mortal na sociedade brasileira. Cumprimento V. Exª.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Muito
obrigado, Senador Ramez Tebet, pelo seu oportuno
aparte.
Vou concluir, Sr. Presidente, afirmando: aumentar as tarifas de energia, agora, para reduzir o consumo de eletricidade, será um erro ainda maior e mais
intolerável do que o praticado na crise do petróleo.
Esta rão sen do pu ni dos jus ta men te os úni cos que não
contribuíram para a situação caótica dos sistemas de
pro du ção e dis tri bu i ção, com uma agra van te adi ci o nal
em re la ção ao ocor ri do com o com bus tí vel: os bra si le iros pobres estarão aumentando as remessas de lucros para os ri cos in ves ti do res do ex te ri or, cu jas mul tinacionais quase dominam o setor no Brasil.
Por ma i or que seja o nú me ro de bar ra cos nas fa ve las e nas pe ri fe ri as ur ba nas, seu con su mo não chega perto do verificado nas mansões e nos equipamentos eletroeletrônicos das casas dos abastados;
não há como fazer um paralelo entre o gasto das residên ci as ru ra is e o das in dús tri as que, até hoje, não se
preocuparam em implantarmecanismos re du to res de
consumo.
Deixo explicitada, desde já, a minha posição
contrária a qualquer iniciativa oficial de controlar o
consumo de energia por intermédio do aumento das
tarifas. O problema da carência energética existe,
deve ser enfrentado e tem de merecer a atenção
construtiva das autoridades responsáveis que precisam estar atentas – se me permitem a ênfase – também à voracidade das empresas do setor.
Os bra si le i ros não su por ta rão mais um aten ta do
à sua já precária capacidade de sobrevivência, nesses duros tempos de arrocho salarial, agravado pelo
custo de vida, que se eleva a cada dia e afeta as mais
elementares necessidades das famílias do País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR NABOR JÚNIOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Por permuta com a Senadora Marina Silva, concedo a palavra ao Senador Lauro Campo, por vinte minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, hoje lerei um
discurso bastante resumido que escrevi esta manhã
para ver se con si go en qua drá-lo no ri gor do Re gi men to Interno.
Da outra vez fi quei de ven do al gu ma co i sa a res peito daquilo que estava falando – e isso me aconteceu também quando falava sobre o darwinismo e o
dar wi nis mo so ci al -, por que apre sen tei a pri me i ra parte e a segunda, que seria uma crítica daquilo que ha via colocado, jamais pude enunciá-la. Desse modo,
então, os meus leitores poderiam ter uma impressão
completamenteequivocada daquilo que é o meu pen samento a respeito do assunto.
Em relação ao assunto tecnologia que estava
tentando tratar no último pronunciamento, parece-me
que a história do capital, do capitalismo, é a história
da sua aparência, dos seus feitos e efeitos. A história
dos defeitos, da negatividade, não apa re ce numa ver são ideológica da história das vitórias do capitalismo.
Também, por isso, a literatura sobre as crises é insignificante em relação à literatura da história econômica, sobre moeda, crédito, produção etc.
Há três anos, na última vez em que fui aos Esta dos Unidos, entrei na maior livraria do mundo, procurando um livro sobre crise, não encontrei nenhum.
Ago ra, so bre a Dona Mo ni ca Le winsky, ha via 21 li vros
na es tan te; so bre cri se eco nô mi ca mun di al, cri se econômica do capitalismo norte-americano, nada.
A minha preocupação é justamente mostrar
como a tecnologia capitalista, que, de início, desenvolvia as forças produtivas, aumentava o raio de ação
da produção, desenvolveu crédito ao consumo, ao
consumidor, produziu o sistema financeiro, os empréstimos a longo prazo, para vender máquinas, navios, trens de ferro etc.
Essa produção fantástica começa a perturbar
cada vez mais a reprodução do capitalismo. A partir
daí, a tecnologia, que era destinada a desenvolver as
forças produtivas, também foi contaminada por uma
necessidade interna, oculta e quase sempre latente
do capitalismo. Marx dizia que a missão histórica do
capitalismo é desenvolver as forças produtivas, mas
que, a partir de certo momento, o capitalismo entraria
na senilidade, sobreviveria a si mesmo e, em vez de
desenvolver as forças produtivas, passaria a desenvolver as forças destrutivas.

ABRIL 2001
Terça-feira 3

04858

Numa fase do capitalismo, a tecnologia é adequada ao desenvolvimento, à potencialização da capa ci da de de pro du ção dos pa í ses ca pi ta lis tas. Mas, a
partir de outro momento, de outro estágio, o estado
capitalista, os governos têm que desviar as forças
pro du ti vas que es tão per tur ban do a eco no mia, pro duzindo mercadoria e máquinas demais. Como a Inglaterra queria deter todos os privilégios da Revolução
Industrial, proibiu até 1843 que as máquinas fossem
exportadas, mas elas foram produzidas com tanta in tensidade e com tanta eficiência que não havia capitalistas ingleses que produziam sapatos e tecidos su ficientes para comprarem as máquinas produzidas
por meio de máquinas na Inglaterra. Por isso as necessidades reais revogaram essa proibição e, em
1844, o Brasil, por meio da Lei Alves Branco, começou a importar máquinas de tecido e outras máquinas, como aconteceu com a Argentina, o Japão etc.
Assim, o grande problema era evitar que as má quinas que operassem no Bra sil, na Argen ti na, no Ja pão, por meio de uma mão-de-obra que era escrava
ou recebia um salário insignificante, como acontece
hoje; operando esse tra ba lha dor em po bre ci do, pe ri féri co, em má qui nas no vas, re cém-im por ta das da Inglaterra, obviamente iriam reduzir o custo de produção e
inviabilizar diversos setores da produção inglesa.
Então a Inglaterra percebeu que ela não devia,
que era mal negócio exportar máquinas; que a exportação de máquinas acabaria reduzindo o mercado
para os sapatos, os chapéus, as roupas, os produtos
finais produzidos na ilha.
Os ingleses tinham de inventar uma máquina
que, ao ser exportada, não produzisse produtos concorrentes com os ingleses. Que máquina era essa?
Marx no va men te de ter mi nou que a má qui na ver da deira tem três partes: motor, linha de transmissão e a
máquina ferramenta, que pule, que corta, que rebita,
que faz o trabalho das mãos do homem. Da máquina
fer ra men ta, de acor do com Marx, que par tiu a Re vo lu ção Indus tri al, e não do mo tor ou da li nha de trans mis são. A máquina ferramenta, que concorre com o homem e, por ser a mão da máquina, dispensa a
mão-de-obra do trabalhador vivo.
Por tan to, a so lu ção in gle sa foi fan tás ti ca: má quina que ti ves se mo tor e li nha de trans mis são, mas que
não tivesse essa parte que revoluciona o mundo, as
forças produtivas e cria o desemprego etc. Que máquina seria essa? Uma máquina com motor, linha de
transmissão e uma roda. As grandes locomotivas,
que, ao serem exportadas, fizeram com que, posteriormente, o Brasil, em 1990, a Argentina, em 1998, e
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todos os países que importaram tantas ferrovias aca bassem aumentando sua dívida externa e entrando
em crise. Assim, exportando ferro vi as, que pro du zi am
aqui apenas movimento e nenhuma mercadoria con corrente com as mercadorias inglesas, a Inglaterra
pensou ter resolvido o seu problema.
As ferrovias não foram feitas em face do seu as pecto po si ti vo, que re duz o tem po de cir cu la ção, in clusive do próprio capital. As ferrovias se desenvolveram
e 1,13 milhão Km de ferrovias foram construídas no
mundo até 1913, em virtude de sua negatividade,
uma vez que não desenvolviam as forças produtivas,
não criavam mercadorias finais concorrentes com as
inglesas. Setenta por cento dos investimentos norte-americanos entre 1870 e 1900 foram feitos em fer rovias. E o Governo norte-americano doou uma extensão de terra do tamanho do Estado de Ohio para
os barões ladrões das ferrovias, expressão muito
adequada usada naquele País.
Saliento que a tecnologia capitalista é, de fato,
capitalista, pois só entra em ação quando não atrapalha fundamentalmente a reprodução do capital, os in teresses cris ta li za dos nes sa es tru tu ra so ci al e eco nômica. Parece-me que, a partir de determinado momento, o capitalismo en trou na se ni li da de, so bre vi veu
as sim mes mo e, em vez de de sen vol ver as for ças pro dutivas, passou a desenvolver as forças destrutivas.
Essa foi a terceira e última fase do capitalismo, a qual
se iniciou em 1930, quando a produção atingiu nos
Estados Unidos um nível tão elevado que provocou a
Crise de 1929.
Naquela época, produziam-se 5,3 milhões de
car ros. Em vir tu de das di fi cul da des de ven da, da que da da taxa de lucro, a Bolsa inflou e explodiu. Em
1931, em vez de 5,3 milhões, os Estados Unidos pro duziram 900 mil e, 14 anos depois, apenas 700 mil,
sofrendo uma queda brusca. Entre 1929 e 1943, a
produção caiu de 5,3 milhões para 700 mil apenas. O
Governo capitalista estava segurando a produção de
mercadorias, de meios de produção e de meios de
consumo.
Como os Estados Unidos se recuperaram? Tal
como aconteceu na Alemanha de Hitler, eles se recuperaram por causa de estádios, estradas e produção
bélica. A produção bélica não precisa de comprador
final. A pro du ção bé li ca é um ”não-meio“ de produção
e um ”não-meio“ de consumo ao mesmo tempo, pois
ela se au to con so me. E o Go ver no é o com pra dor ”monopçônico“ o único comprador. Comprar canhão e
tanque é proibido; comprar bomba atômica, nem se
fala! Só o Governo pode comprar. Ele compra e paga
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um preço elevadíssimo. E esse setor - o que produz
”não-meios“ de produção, ”não-meios“ de consumo,
”não-mercadorias“ e produtos destrutivos - é o que
mais cresce no sistema capitalista.
A partir daí, obviamente, o Governo tem de sus tentar esse crescimento do setor que ficou sendo o
centro de produção tecnológica, o centro da reabsorção do desemprego, o centro do poder político e militar, centrado nos Estados Unidos depois da Segunda
Guerra Mundial.
O que me parece é que a tecnologia também
passa a ser destrutiva, improdutiva. Em vez de transformar a natureza com o trabalho humano, a tecnologia cresce vertiginosamente também no setor de
transporte – transporte do homem, que não é resultado da pro du ção, trans por te das ima gens, do som, dos
sinais. Então, vamos entrando no mundo das ”superinfovias“. Em vez de ser o mundo das ferrovias e das
ro do vi as, como era até 1930, en tra mos no mun do das
”superinfovias“, do computador. Uma maravilha, mas
que fica lá, no computador, uma pessoa sentada de
um lado, outra do outro, sem alterar em nada as condições reais da vida e do mundo.
Desse modo, essa so ci e da de de se res pas si vos
e impassíveis, que não altera em nada o desenvolvimento das forças produtivas, passa a ser esse produto maravilhoso, con ge la dor da vida e de ses pe ra dor. O
Japão prova isso com as do en ças do tra ba lho, que se
agravam até chegar ao karoshi, o suicídio dos trabalhadores, no final de semana. Essas doenças são todas muito relacionadas aos computadores e aos novos instrumentos de circulação de alguma coisa que
não foi produzida.
Essa nova tecnologia é moderníssima, mas ten ta manter o capitalismo e suas condições reais, procura ama i nar as con tra di ções pro vo ca das pela pro dução de mercadorias, pelas dificuldades de venda, pe las guerras atrás de mercados mais amplos etc. etc.
Era principalmente isso que eu queria fazer: um
desenho rápido da evolução e do caminho que a tecnologia e suas invenções percorreram ao longo da
estrutura produtiva. Faço esse registro apenas para
não ficar totalmente sem nexo aquilo que pretendi falar na vez anterior.
Na tarde de hoje, tentarei falar sobre ”A viagem
presidencial e o caos neoliberal a história do olho no
olho“.
Políticosacríticos, jornalistas dia ris tas, pri si o nei ros do au jour le jour,cren tes fer vo ro sos na ”es ta bi lidade“ do colapso não gostariam de entender os motivos reais que movem a viagem do Presidente FHC
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aos Estados Unidos, onde iria olhar nos olhos do
grande Chefe Bush.
A viagem parece ter cumprido seus objetivos
declarados e ter trazido vitórias e louros ao Brasil. A
primeira meta da viagem foi evitar a antecipação da
data de nascimento da Alca de 2005 para 2003. Ao
deslocar o foco da questão para uma simples fixação
de data, não se discute o principal: a conveniência ou
não, do ponto de vista do Brasil, da cri a ção do Mer cado Comum ”do Alasca à Patagônia“. O problema me nor – data do nascimento - su plan tou os ma i o res e re tirou-os da pauta das discussões, tor nou-os an ti gos e
superados.
Diante do resultado das medidas recessivas
plantadas pelo Presidente Bill Clinton, como minas
en ter ra das no ca mi nho que o Sr. Bush te ria de per cor rer, as bolsas despencaram, a lucratividade real diminuiu, a taxa de crescimento do PIB caiu, a pro du ção e
o emprego contraíram-se e a taxa de juros foi baixada. O enxugamentoneoliberal, iniciado no término do
Go ver no Clin ton, pro me teu aca bar com a dí vi da pú blica do Governo Federal dos Estados Unidos até 2012
e, para isso, reduzir em cerca de US$700 bilhões por
ano os gastos primários no mercado americano.
Como cada norte-americano deve em média as rendas, as receitas e o faturamento que terão nos próximos dois anos (dívidas de famílias, empresas e governos), apenas possíveis cortes de impostos não re solverão essa crise de realização. Como muitos tecnocratas democratas que enterraram as minas continuam atuantes sobre o Governo Bush, estão tentando limpar a estrada e desativar as minas enterradas
por eles próprios, há dois ou três anos.
A contração da demanda efetiva – e essa contra di ção pas sa a ser a úni ca vi sí vel pe los ne o li be ra is –
não pode mais ser resolvida dentro do espaço territori al dos Esta dos Uni dos. Daí a pre mên cia de am pli ar o
mercado para as mercadorias produzidas at home e
de criar a Alca o mais rápido possível. Mas entre o
Céu e a Ter ra exis tem mu i tas co i sas que a vã fi lo so fia
neoliberal não pode perceber.
Com a globalização do capital verificada depois
da II Guerra, as empresas multinacionais levaram
parte do poder sediado nos Estados Unidos e expandiram novas agências de capital – e de poder – pelo
mundo afora. As decisões que servem melhor a cada
multinacional e a grupos delas começam a entrar em
contradição com as decisões do Governo dos Estados Unidos e das macrounidades sediadas naquele
território. O Sr. Bush está perdendo ótima oportunida-
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de para en ten der as ne o con tra di ções que a glo ba li zação atual acirra.
Diante de uma crise de re a li za ção, o ca pi ta lis mo
pode, supostamente, reagir de algumas maneiras,
cada vez mais limitadas: pode reduzir a taxa de juros
e a carga tributária, tentando elevar a renda disponível para o consumo; pode elevar os gastos do governo, o deficit spending, keynesianamente; pode ”exportar a crise“, determinando que as multinacionais
reduzam a escala de produção das empresas hospedadas no exterior, fechando montadoras no Brasil,
Argentina etc., demitindo trabalhadores periféricos e
estrangeiros, para ocupar aqueles mercados com as
mercadorias made in USA. Mas o que é bom para a
população dos Estados Unidos – elevação do emprego, da renda, do consumo – pode não interessar às
multinacionais hospedadas no exterior, que desejam
ma xi mi zar lu cros ou, na cri se, di mi nu ir pre ju í zos. Será
que as multinacionais concordarão com as políticas
do Sr. Bush, que visam a manter a escala de produção das unidades localizadas nos Estados Unidos,
onde os salários e outros itens do custo são muito
mais elevados do que os custos periféricos de produção? Será que produzir fora e barato, exportando
para os Estados Unidos parte daquela produção, não
é muito mais rentável do que aderir a uma Alca, que,
comandada pelos interesses particulares dos Estados Uni dos, de ter mi na rá uma di vi são in ter na ci o nal do
capital, da pro du ção, do po der e da ex plo ra ção, o que
significará perdas para as empresas multinacionais,
isto é, para o império norte-americano localizado no
resto do mundo?
”Olhar nos olhos“ de Bush deveria ser mais que
flertar com a intimidade do poder mundial. Deveria
significar que, entre outras coisas, o grande chefe do
norte pode ter percebido que o tempo não é marcado
para ele. As multinacionais já tinham resolvido que o
me lhor para elas era o fe cha men to ”nor mal“ de uni da des de produção, a redução da escala no território
norte-americano. Ao invés de ampliar mercado (solução Alca), a cri se de de man da de ter mi na va a re du ção
da oferta, a contração da produção.
”A GM resol ve fe char tem po ra ri a men te cinco fá bricas de automóveis nos Estados Unidos. A maior
montadora do mundo tenta adequar sua produção e
seus estoques ao enfraquecimento verificado em
suas vendas“. ”A Ford deverá anunciar a suspensão
temporária de sua fábrica em Wixom“ (Folha de
S.Paulo, p. B9-31, de 03 de março de 2001).
FHC olhou no olho va zio de Bush e não viu mais
nada: as de ci sões ade qua das ao im pé rio dos ca pi ta is
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oligopólicos já tinham sido tomadas. A Alca tinha de
es pe rar por um novo agra va men to da cri se que os ne oliberais dizem inexistir, mas que marca a pauta dos
donos do poder.
Para não voltar de mãos abanando, FHC resolve socorrer o FMI, dizendo que o FMI não pode falir,
que ele é ne ces sá rio para ser vir de bode ex pi a tó rio às
decisões economicidas que seus tecnocratas adotaram. Essas decisões devem continuar sendo atribuídas ao FMI. Para isso, para assumir a culpa dos planos re a is, Ca val los e ou tros é pre ci so que o FMI con ti nue existindo.
Essa foi a triste missão que levou Sua Excelência Fernando Henrique Cardoso aos Estados Unidos.
Poderia ter economizado a passagem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me
por ter in va di do, mais uma vez, o meu tem po re gi men tal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, por vinte
minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente Edison
Lobão, mais uma vez, venho à tribuna tocar a minha
trombeta – ou a inúbia, como me ensinava, momentos atrás, o Senador Gilberto Mestrinho. Inúbia é a
trom be ta de guer ra dos tu pis-gua ra nis e dos ta pu i os.
Sr. Presidente, de viagem aos Estados Unidos,
representando esta Casa em missão oficial, já no aeroporto de Bra sí lia, fi quei sa ben do, por jor na lis tas, do
discurso do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
dando-me como um dos trombones isolados da República a tocar fora e divergente da orquestra palaciana.
Poucas vezes me senti tão gratificado pelas minhas posições quanto ao saber da avaliação presidencial.
De fato, não toco na pouco inspirada e quase
sempre desafinada banda do Alvorada. A batuta de
Fernando Henrique não me rege. Mas, ao contrário
do que disse o Presidente, não sou um trombone iso lado. As pesquisas do DataFolha, Ibope e Vox Populi
mostram que o Presidente Fernando Henrique Cardo so tem a apro va ção de me nos de um ter ço dos bra sileiros.
Com 70% dos brasileiros, toco o trombone da
rejeição à política econômica que desemprega, que
arrocha os salários, que destrói a empresa nacional,
que empobrece a agricultura, que desbarata o patrimônio público, que faz aumentar a concentração de
renda e alargar os terríveis círculos da pobreza.
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Com 70% dos bra si le i ros, toco o trom bo ne do inconformismo diante da humilhante submissão do
País às imposições do FMI e de toda sor te de in te resses que violentam a soberania nacional.
Por exemplo, exatamente agora, toco o meu
trombone com a Abimaq, que protesta contra a decisão do Governo brasileiro de dar todo o apoio ao governo argentino, que reduziu a zero as alíquotas de
importação de bens de capital. A zero também se reduzem as previsões da indústria nacional de bens de
capital de faturar perto de US$2 bilhões neste ano,
exportando máquinas para a Argentina.
Meu trom bo ne não toca so li tá rio, não de sa fi na e
não aceita a regência dos que traíram os interesses
nacionais e populares. Meu trombone não toca de
aluguel, não se vende, não se dobra a qualquer par titu ra. Mas do bra, mas la men ta por um go ver no que de ce pou um por um to dos os de dos das pro mes sas ele i torais.
Por quem meu trombone dobra? Dobra pelo
país que acreditou e sonhou com a prosperidade, a
dignidade, a segurança e até mesmo um tanto de felici da de. Meu trom bo ne do bra e toca pe las es pe ran ças
despedaçadas, pelos humilhados e ofendidos, pelos
que sempre, a vida toda, restam à margem das preocupações governamentais.
Quando me candidatei, em 1994, assumi com
os paranaenses o compromisso de trazer a realidade
do Paraná e do País para o Senado, de ser uma voz
forte em defesa dos trabalhadores, dos assalariados,
dos pe que nos em pre sá ri os, dos agri cul to res, da éti ca
e da moralidade. Como, então, eu poderia me alinhar
ao Governo Fernando Henrique Cardoso e fazer parte da sua base de sustentação, de sua orquestra, se
ele representa exatamente o oposto do compromisso
que assumi com os paranaenses?
Minha música é outra, meu regente é a minha
consciência e quem compõe a minha partitura é o
meu povo e os seus interesses.
Não toco de ouvido, de im proviso.Busco a inspiração nos fatos. Procuro, segundo ensina o Evangelho, co nhe cer a ver da de, por que só a ver da de li ber ta.
E quais são os fatos? E qual é a verdade das
ruas?
Sob o governo Fernando Henrique Cardoso e
com a colaboração da orquestra que o acompanha, a
pobreza voltou a crescer no Brasil. Dados do Ipea –
órgão do Mi nis té rio do Pla ne ja men to – e relatórios do
BID e do Banco Mundial, cujas consultas são acessíveis a todos, desmentem cabalmente a propaganda
oficial sobre a prosperidade do Real.
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O Ipea, por exemplo, fazendo o levantamento
dos primeiros quatro anos do governo FHC, conclui
que mais 3,1 milhões de brasileiros passaram a não
ter renda suficiente para comer, vestir-se e cuidar da
saúde e da educação. Isto é, os efeitos das políticas
econômica e social vigentes remeteram para a linha
abaixo da pobreza mais três milhões de almas, a somarem-se ao contingente de 54 milhões de pessoas
ou 35% da po pu la ção que FHC já en con trou além dos
limites da miséria, e seu governo nada fez para promovê-los a seres humanos.
O que aconteceu para que chegássemos a uma
situação tão extrema? Quem se lembra, certamente
se en ver go nha. O pri me i ro dos cin co anos do re i na do
fernando-henriquista foram os anos do câmbio artificial ou do ”populismo cambial“, como querem alguns,
período em que Fer nan do Hen ri que e sua tão estimada or ques tra ven de ram boa par te do pa tri mô nio pú blico para sustentar a fantasia doentia do dólar barato.
Para cada dólar que vinha ao Brasil, o governo Fernando Henrique gastava no exterior US$1,82, como,
escandalizado, denunciava, à época, o Professor
Paul Singer.
Os primeiros anos do reinado ”fernando-henriquista“ foram os anos de se levar à prática, de forma
radical, a Teoria da Dependência. Daí a abertura escancarada, a privatização a qualquer custo – de prefe rên cia, pelo me nor cus to –, os ju ros lu ná ti cos, o cor te dos subsídios, especialmente à produção agrícola
e agro in dus tri al, a obediência, a fer ro e fogo, aos di ta mes do FMI e a submissão colonial às exi gên ci as dos
capitais multinacionais.
Resultado: Fernando Henrique Cardoso encerra o seu primeiro mandato com a economia estagnada, o PIB encolhido, crescimento negativo, terceiro
maior índice de desemprego do mundo, arrocho nos
gastos sociais, elevação da carga tributária, disparo
da dívida pública, que, no período, vai de 61 bilhões
para mais de 360 bilhões.
E vamos a outros números da ruína tucana. No
período dado, a renda média dos brasileiros despencou, ca in do mais de 7%. A bem da ver da de, diga-se, a
queda real do rendimento do brasileiro é uma constante, desde o primeiro ano do Governo Fernando
Henrique Cardoso. Na verdade, queda para alguns,
quer dizer, para alguns milhões, já que alguns poucos
lucraram com isso. A concentração de renda também
é a marca do Governo Fernando Henrique, desde o
primeiro ano do seu mandato.
A massa salarial, isto é, o total de salários pagos, também recua, caindo mais de 10%, tanto por
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causa do desemprego quanto por causa do arrocho
salarial. O salário médio dos brasileiros, no primeiro
quadriênio fernando- henriquista, atinge o menor valor já visto desde a recessão do início dos anos 90.
Se nessa época a indústria segura os preços e
disso se vangloria o Governo, dizendo que mantém a
inflação sob controle, isso deve-se ao arrocho salarial. O arrocho salarial revela-se como o melhor instrumento de política econômica para contar custos e im pedir o aumento de preços.
Da mesma forma, se os preços dos alimentos
mantém-se baixos, é por causa do forte arrocho imposto pelo Governo Federal sobre a agricultura, punida pela falta de preços mínimos, de financiamentos e
subsídios e ainda concorrendo com as importações
predatórias. A queda forçada do preço dos alimentos
segura a inflação. O frango barato chega à mesa do
brasileiro com o sacrifício de nossos produtores.
Como conseqüência, temos, nos quatro primeiros anos do Governo Fernando Henrique, uma acen tuada que da de ren da no cam po, um avan ço ne ga ti vo
de qua se 6%. Enfim, o Go ver no tu ca no dis tri bui igual mente o empobrecimento nacional, es pa lhan do-o pelas cidades e pelo campo.
Conclusão de um estudo desenvolvido pela de mógrafa Flávia Cristina Drumond, do Centro de Desenvolvimento Regional da Universidade Federal de
Mi nas Ge ra is: su bir na vida fi cou bem mais di fí cil nes ses anos tu ca nos. A fra ca ati vi da de eco nô mi ca di fi cultou a ascensão.
Caso o nosso Sociólogo-Presidente despreze
minhas referências às estatísticas e às pes qui sas nacionais, da mesma forma que despreza o papel de
nossa burguesia no processo de desenvolvimento,
recorro aqui então ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.
Pesquisas do BID também mostraram a mesma
direção, isto é, os indicadores econômicos e sociais
da América Latina – incluindo aí com destaque o Bra sil – apontam que a nossa distribuição de renda consolida-se como a pior do mun do. Em mé dia, um quar to da renda nacional vai para apenas 5% da população. Embora com maior crescimento econômico da
região, o Brasil apresenta a maior concentração de
renda da América Latina, superando Paraguai, Equa dor, Bolívia.
É cla ro, se éra mos o ter ce i ro país em de sem pre gados, só superados pela Rússia e Índia; se éramos
os vice-campeões em juros altos; se éramos os campeões la ti no-ame ri ca nos da má dis tri bu i ção de ren da;
em conseqüência éramos, como apontava, à época,
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a Organização Mundial da Saúde, o 125º no ranking
da saúde, ficando atrás de países-símbolos da má
qualidade de vida, como El Salvador, Haiti e Butão.
No primeiro quadriênio de Fernando Henrique
Cardoso, foi assim que toquei o meu trombone. Fiz
com que cada uma dessas deficiências, cada uma
dessas tristes estatísticas, conseqüências de uma
política econômica equivocada, soassem aqui, neste
plenário.
No dia 28 de outubro de 1998, Dia de São Judas
Tadeu, o padroeiro das causas impossíveis – como
bem lembrou o jornalista Carlos Chagas –, vim a esta
tribuna, para passar em revista os primeiros quatro
anos do Governo de Fernando Henrique, que acabava de ser reeleito para o segundo mandato, prometendo empregos às mãos cheias para todos os brasileiros. Como no primeiro mandato, decepou um por
um todos os dedos das promessas, no segundo, não
haveria como semear as milhões de vagas que, de
boca cheia e aquele ar solene de sempre, jurava.
Concluí aquele meu pronunciamento dizendo
que era preciso deter Fernando Henrique antes que
ele destruísse o Brasil.
Ele não foi detido e sua orquestra, obedientemente, continuou aprovando no Congresso todas as
medidas, todos os pacotes exigidos pelo Fundo Monetário Internacional, como as medidas adotadas em
janeiro de 1999. Em janeiro de 1999, depois de cinco
anos ruinosos, de empobrecimento dos brasileiros,
de qua se des tru i ção do nos so se tor in dus tri al, de cer co, abandono e aniquilamento de nossa agricultura,
de uma po lí ti ca de pri va ti za ção – que apropriadamente o jornalista Élio Gáspari chama de ”privataria“ – o
Governo, finalmente, abandona a política de engessamento do câmbio. Mas não se corrige. Não ouve a
voz rouca das ruas. Deixa um caminho errado, para
tomar outro atalho equivocado.
Isolado nesta Casa, isolado em meu próprio
Partido, continuei tocando o meu trombone da discordância - a inúbia, a trombeta de guerra dos tapuios e
dos tupis-guaranis. Isolado aqui e ali, mas na companhia da ma i o ria dos bra si le i ros, con ti nu ei apon tan do a
nudez do rei.
Hoje, continuo teimando. Enquan to o Go ver no e
sua orquestra pintam um Brasil cor-de-rosa e alardeiam estatísticas otimistas sobre a retomada do crescimento, toco cá o meu trombone da discordância.
Re to ma da do quê, Se nhor Pre si den te? Cui pro dest? A quem interessa e a quem beneficia?
É possível, é possível que em relação aos seis
ruinosos anos anteriores estejamos um tanto melho-
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res. O pa râ me tro, no en tan to, é ru í na, é o de sas tre an terior. Ora, que vantagem há nisso?
Depois da terra arrasada, de uma política de
desnacionalização, de liqüidação do patrimônio na cional, de aumento sem precedentes da concentração
de renda, do aumento da pobreza, do desemprego,
da piora dos índices de saúde, da segurança pública,
da habitação, do saneamento básico, qualquer meio
pon to de avan ço apre sen ta-se como um gran de fe i to.
No en tan to, como en ten do um Go ver no que só é
bom se a maioria da população tem as suas condições de vida me lho ra das, não pos so ace i tar que es teja havendo avanços.
Os índices de desemprego continuam al tíssimos. O aumento de vagas não re põe se quer um dé ci mo das va gas que fo ram re ti ra das. Pior ain da, os sa lá rios continuam em queda e cresce assustadoramente, inclusive na indústria, o contingente de operários
que trabalham sem carteira. E esses mesmos operários recebem agora uma tunga monumental no caso
do FGTS, que, à véspera da eleição do ano passado,
Fernando Henrique, muito a propósito, prometeu pagar irrestritamente, imediatamente. Os preços dos
nossos produtos para exportação continuam de sabando no mercado internacional, pressionados pelos
nossos ”parceiros“ mais ricos.
Embora vamos colher neste ano uma safra de
grãos re cor de, mu i to aquém das 100 mi lhões de to ne ladas que Fernando Henrique prometeu para 4 anos
atrás, a renda do campo deve cair pelo menos R$3,5
bilhões segundo previsão de especialistas. Que crescimento é esse que pune os produtores, que empobrece os trabalhadores?
Os jor na is, a dita gran de im pren sa, eco am por aí
o oti mis mo go ver na men tal, fa lam so bre o au men to da
produçãoindustrial e co i sa e tal. Eu cá, no meu can to,
com o meu trombone, fico pensando: se de fato retomássemos a produção a todo vapor, em que crise
brutal não seríamos arremessados? Pois com o simples voltar das máquinas a funcionar e com o aproveitamento da capacidade oci o sa da nos sa in dús tria, estamos racionando energia para evitar o risco do colapso! E que faz o Governo? Preocupa-se com novos
investimentos no se tor ener gé ti co? Esti mu la es ses investimentos para a geração de mais energia? Não! A
grande atuação do Governo, hoje, nesse setor, é a
privatização de Furnas, isto é, ele quer vender o que
já existe, e não pensa em novas usinas.
Estive recentemente nos Estados Unidos e vi o
desastre que foi a privatização irresponsável do setor
energético. E vi que, na Califórnia, o megaWatt/hora
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pulou de 42 dólares antes da privatização para 180
dólares, depois da privatização. E os jornais, hoje,
anunciam que esse valor chega a 300 dólares. Então
vi que os americanos estão muito mais interessados
em no vos in ves ti men tos do que na ven da de usi nas já
instaladas, pouco se preocupando sejam elas públicas ou privadas.
O México não privatizou nenhuma, e as usinas
hidrelétricas americanas são todas públicas, porque
lá a água é sagrada, em função do seu multiuso, con siderado patrimônio estratégico daquela nação.
Imaginem V. Exªs se tal retomada da produção
fosse para valer? Aonde iríamos buscar energia para
movimentar nossas fábricas? O interessante disso
tudo é que a iniciativa privada está pouco se importando em investir na construção de novas usinas. Ela
quer comprar as já existentes para lucrar, como a
Light, privatizada, está lucrando 90 dólares ou 180
dólares por megaWatt/hora. Vejam, não abriu o Governo a possibilidade de a iniciativa privada construir
termoelétricas, aproveitando o gás argentino e boliviano? Abriu. Pelo que sei, as 14 termoelétricas em
cons tru ção são to das da Pe tro bras, ne nhu ma de ini ci ativa da nossa tão decantada iniciativa privada internacional.
Outro grande feito dessa nova fase do Governo
tucano, tão elogiada pela sua orquestra no Congresso e ”mancheteada“ pelos jornalões e pelas grandes
redes de TV, é o cumprimento das metas assumidas
com o FMI. Se gun do di zem, isso é mais uma pro va de
que o Brasil entrou nos eixos.
Para termos idéia das conseqüências desastrosas do que isso significa, basta dizer que até mesmo
aliados do Governo, à época da assinatura dos acordos com o FMI, em 1999, criticavam a equipe econômica dizendo que as metas acertadas significariam
um arrocho sem precedentes sobre as ditas contas
sociais.
Pois bem, se os cortes já eram radicais, in quietando até mesmo os mais fervorosos defensores de
Fer nan do Hen ri que, o Go ver no e a sua equi pe eco nô mica extra po la ram. Eis que, gloriosamente, anunciam
por aí que as metas exigidas pelo Fundo foram supera das, que o cor te de gas tos foi mu i to além dos pro to colos assinados. Meu Deus! Como é pos sí vel que um
Governo se orgulhe de uma ação tão criminosa como
essa? Como querem que eu cale o meu trombone di ante de ação tão nefasta?
Compulsando indicadores sociais referentes ao
segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso
não consigo detectar nenhum número que signifique

ABRIL 2001
Terça-feira 3

04864

avanço social. Não vejo indicadores passíveis de come mo ra ção, ou di ga mos, hu ma nos, no que diz res pe ito a salários, nível de em pre go, sa ú de, educação, sa neamento básico e segurança. Quando dizem que
avançamos sim, aqui e ali, acabo verificando sempre
que não houve propriamente um avanço e sim uma
insignificante melhoria e um quadro geral desastroso.
É como se um pa ci en te em es ta do ter mi nal ti ves se de
repente regredida a febre e, no dia seguinte, a junta
médica anunciasse: morreu, mas morreu sem febre.
E assim sigo em frente tocando o meu trombone. E agora, por exemplo, toco o meu trombone com
84% dos brasileiros que, segundo pesquisa do DataFolha, querem uma CPI para investigar as graves de núncias de corrupção no Governo Federal. Mais uma
vez vejo que não estou isolado, que não toco o meu
trombone solitário, que tenho a companhia de alguns
honrados Senadores e da maioria esmagadora dos
brasileiros, que afino o meu instrumento com as mulheres e os homens de bem deste País.
Desafino, sim, Senhor Presidente Fernando
Henrique Cardoso, desafino da partitura do arrocho
salarial, da desnacionalização da nossa economia,
da quebra da agricultura, da corrupção, do puxa-saquismo inconseqüente, que troca a soberania nacional por um insosso prato de cargos e de benesses.
De fato, Senhor Presidente Fernando Henrique
Cardoso, toco o meu trombone isolado, porque não
aceito sua regência e não reconheço sua partitura.
Não aceito também, Senhor Presidente, que Vossa
Excelência queira me dar lições, queira censurar-me
e avaliar o meu trabalho neste Senado. Vim a esta
Casa como representante de interesses nacionais e
populares. Esses interesses, Senhor Presidente,
opõem-se ra di cal men te à par ti tu ra, à ba la da ou à to a da de sua orquestra.
E assim, sigo o meu caminho, distante da orquestra palaciana, mas perto, irmanado e solidário
com o meu povo.
Toco o trombone de vara ou o trombone de pistões; toco com os Senadores que querem a CPI, mas
toco, acima de tudo, os trombones das ori gens de um
Senador nacionalista. Toco o trombone de guerra dos
tupis-guaranis e dos tapuios. Toco a inúbia com a for ça que um pulmão nacionalista pode tocar.
Mas, a cada dia, sinto que, mesmo aqui, no
Congresso Nacional, não toco o trombone de guerra
dos tupis-guaranis em completo isolamento. A consciência sobre os fatos, os dados verdadeiros, invadem a Casa dos Srs. Senadores, entrando pelas portas e pelas janelas, sobrepondo-se à imagem menti-

ABRIL 2001
04865 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

rosa da propaganda oficial. São os nossos vizinhos,
são os nos sos ami gos, são os nos sos ca bos ele i to ra is
atingidos pelo desemprego e pelo desespero. É a
agricultura sacrificada que reclama. E reclama de
nós, Srs. Senadores, as duas últimas assinaturas
para que a CPI se instale e o Brasil seja passado a
limpo.
Senador Iris Rezende, no fim dessa semana, fui
surpreendido por dez abandonos – não diria deserções de nosso partido, dez companheiros no Paraná
que pretendiam se candidatar a Deputado Estadual e
Federal que comunicaram a mim, Presidente do Diretório Regional, que deixavam o PMDB, revoltados e
indignados com a decisão da Bancada no Senado,
que se recusou a assinar a CPI.
Toco o meu trombone, que seja o trombone dos
índios, ou seja, o trombone de vara ou o trombone de
pis tão, mas toco pelo Bra sil, pela mi nha cons ciên cia e
pela necessidade de dizer na tribuna do Senado a
verdade por inteiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a pa la vra ao Se na dor Álva ro Dias por 20 mi nu tos.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Senadores, continua o Governo do
Paranáempenhado na venda da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel, um dos mais justos
motivos de orgulho do povo do nosso Estado. É difícil
compreender essa atitude, especialmente quando se
sabe que a empresa anunciou no último da 15 um lucro histórico de R$430,6 milhões no ano passado, o
que valorizou suas ações em 5%.
De fato, a Copel é hoje uma empresa modelo no
setor de energia elétrica do País. Os números comprovam essa afirmação de maneira cabal. A Copel
não é apenas uma empresa lucrativa, é também moderna, enxuta e eficiente. Se não, vejamos: a receita
líquida da empresa cresceu 25,4% em 2000, passando para R$2,021 bi lhões. Essa re ce i ta de cor re, prin cipal men te, de um cres ci men to de 6,7% do mer ca do de
distribuição direta da Copel, número que se eleva
para 12,2% se forem consideradas as vendas a consumidores livres fora do Estado do Paraná.
O qua dro de pes so al da em pre sa é en xu to. Con tava, no total, em 31 de dezembro passado, com
6.148 empregados, 5,9% menos que no ano anterior.
A relação número de consumidores por empregado
chega a 739, se forem considerados apenas os empregados no setor de distribuição. As vendas, medidas em megawatt-hora por empregado, mais do que
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dobraram entre 1994 e o ano passado. Elas cresceram de 1.467 par 3.284 mWh.
O ativo total da Copel era de R$8 bilhões em 31
de dezembro de 2000, enquanto o total de suas dívidas mon ta va a R$1,4 bi lhão. A re la ção en di vi da men to
líqüido sobre o patrimônio era de 0,28; o ativo per manente da empresa cresceu 2,1% no ano passado,
como resultado do seu pro gra ma de in ves ti men tos de
R$400 milhões. Desse total, R$157,6 milhões foram
aplicados em projetos de geração; R$113,9 milhões,
em obras de distribuição; R$87,3 milhões, em projetos de transmissão; R$13 milhões, em telecomunicações e R$28,4 milhões, em outros projetos.
No que diz respeito a instalações, a Copel detém um parque gerador de 4.548 mW, composto por
18 usinas das qua is uma é tér mi ca e as de ma is hi dre lé tri cas. Suas li nhas de trans mis são es ten dem-se por
6,7 mil km, co nec tan do 117 su bes ta ções. As li nhas de
distribuição da empresa somam quase 152 mil km,
servindo 2.836.052 consumidores.
Esses quase 3 milhões de consumidores re cebem um atendimento de qualidade acima da média
nacional. No ano passado, houve pouco mais de três
interrupções no fornecimento de energia elétrica da
Copel contra cerca de 15 da média nacional. Foram
13,38 ho ras sem luz con tra 17, 41 ho ras da mé dia na cional.
É realmente incompreensível, Sr. Presidente,
Srs. Senadores! É tão incompreensível que o Governo do Paraná não tenha coragem de admitir que quer
vender uma empresa como essa, saudável, lucrativa
e eficiente. Utiliza-se de subterfúgio, afirmando que
vai vendê-la por uma imposição do Governo Federal.
E veicula uma propaganda cara no rádio e na televisão, paga com o dinheiro público, para informar ao
povo paranaense por que vende a Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel). Trata-se de uma
propaganda enganosa, porque não é verdade que o
Governo Federal imponha a venda de qualquer empresa estatal do País aos Estados, que são autônomos. Não é verdade, absolutamente, não é verdade
que o Governo Federal possa forçar a venda da Copel. A Lei n.º 9.491/97, por meio de seu art. 2.º, inclui
empresas da natureza da Copel na lista das instituições que ”poderão ser objeto de desestatização“. Re pito: ”que poderão ser objeto de desestatização“; e
não ”que deverão ser objeto de desestatização“. Mas
não há como obrigar um Estado a to mar uma de ci são
que soberanamente lhe compete sem que essa vonta de seja a de seu Go ver no. Pro va dis so é a Ce mig, a
empresa mineira de energia elétrica, de situação se-
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melhante à da Copel, que certamente não será privatizada na gestão atual.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo do Paraná publica mensagem enganosa, uma
vez que a maioria esmagadora da população, cerca
de 90%, se gun do pes qui sa de opi nião pú bli ca, se manifesta contrariamente à privatização da Copel.
Se existe alguma obrigatoriedade é a de desverticalizar geração, transmissão e distribuição, exigên cia cons tan te dos con tra tos de con ces são as si nados pelas empresas de energia elétrica com a Agência Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca. Essa exi gên cia é de rivada do novo modelo implantado no setor elétrico
bra si le i ro, para permitir o in gres so do ca pi tal pri va do e
a competição entre os agen tes do se tor. Mas isso não
significa, em absoluto, obrigatoriedade de privatização. Trata-se, tão-somente, de separar os segmentos
de geração, transmissão e distribuição de energia
elé tri ca das em pre sas, o que não se cons ti tui em obri gação de venda a particulares.
Por que, então, repito, vender uma empresa efi ciente, pouco endividada, com um mercado em expansão, altamente capaz de explorar esse mercado
porque competente nos três segmentos do negócio
de energia elétrica? Além disso, a Copel constituiu a
sua empresa comercializadora, a Tradener, para atuar no quarto segmento do setor elétrico, criado na reestruturação do setor, tendo sido, aliás, pioneira tam bém nessa ação. Eu francamente gostaria que o Governador Jaime Lerner pudesse explicar ao povo paranaense por que deseja vender a Copel.
Mas es ses não são os úni cos ar gu men tos – em bora sejam poderosos, no meu entender – contra
uma pos sí vel ven da da Co pel. Ape nas para exem pli fi car, entre os muitos que me preocupam, está um que
foi apresentado durante o seminário ”Energia Elétrica: Privatização, Regulação Econômica e Seus
Impactos para o Consumidor“, realizado este mês,
em Curitiba, pelo Instituto de Defesa do Consumidor
(Idec) e pela Associação de Defesa e Orientação do
Cidadão (Adoc), conforme noticiado pela Gazeta do
Povo, do dia 11 de março último.
Na entrevista que li, di ri gen tes do Idec in for mam
que os con su mi do res mais pre ju di ca dos após a privatização são os chamados ”consumidores de baixa
renda“. É que, diferentemente da empresa estatal,
que também tem compromisso social, a empresa privada somente tem compromisso com o seu lucro. As
tarifas sobem, sem que haja qualquer preocupação
com o já minguado orçamento doméstico dos menos
aquinhoados. Na verdade, a única preocupação é a
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de que elas subam, para melhorar os resultados da
empresa. É assim aqui no Brasil, é assim no Chile, é
assim na Argen ti na, é as sim na Ca li fór nia, no po de roso Estados Unidos da América do Norte.
Uma empresa estatal da competência da Copel
poderia ser utilizada como instrumento de contenção
das tarifas que se elevam. Evidentemente, o Governo
abre mão desse instrumento de referência no momento da fixação das tarifas para o setor energético.
Há, portanto, o risco de que a população mais
pobre do Paraná venha a sofrer mais uma perda na
sua já difícil condição de vida, caso a Copel venha
mesmo a ser privatizada. É evidente que os critérios
de uma empresa privada não serão nunca os mesmos de uma em pre sa es ta tal como a Co pel, que é ge rida pelo governo estadual.
Por tudo isso, pre o cu pa-me o afã pri va ti zan te do
Governo paranaense. Se ainda se tratasse de se livrar de uma empresa deficitária, inadimplente no setor ou que tivesse sido transformada num cabide de
empregos, prejudicial, portanto, aos interesses do
povo, vá lá que se vendesse a Copel.
Mas o quadro, como vimos, é bem outro. Vai-se
vender o patrimônio amealhado ao longo de décadas
graças ao suor do povo paranaense e, o que é pior,
talvez para sacrificá-lo ainda mais, principalmente os
mais pobres, porque não há, nessa venda, garantia
al gu ma de me lho res ser vi ços ou de me no res pre ços.
A Copel prestou um inestimável serviço ao processo de desenvolvimento econômico e social do Pa raná. Lembro-me bem de obras gigantescas realizadas com recursos próprios da Co pel. Foi as sim du rante o pe río do em que tive a hon ra de go ver nar o Pa ra ná
e administrar a construção da usina hidroelétrica de
Segredo, obra avaliada em US$800 milhões de dólares edificada com recursos próprios da Copel, já que
um gran de de ba te, que cul mi nou com uma dis pu ta ju dicial sem precedentes na história do meu Estado, in viabilizou a busca de recursos externos por meio de
empréstimos tomados em instituições financeiras internacionais. Quando estes empréstimos foram liberados, a obra es ta va pres tes a ser con clu í da. Tais em préstimos foram então utilizados na construção de
outra barragem na foz do rio Jordão, o que possibilitou o incremento na geração de energia elétrica da
usina de Segredo.
Cito o episódio a fim de enfatizar o valor, a importância e, sobretudo, a competência técnica e financeira da Copel, que se tornou modelo para o País
e que está pres tes a ser co lo ca da no bal cão de ne gó cios pelo Governo estadual. Espanta-me mais, Sr.
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Presidente, que o Governo paranaense tenha vendido as ações – quase 50% das ações ordinárias – a
pre ço de mer ca do e em mo men tos de ba i xa, com pre juízos inestimáveis aos cofres públicos paranaenses.
E agora pretende entregar a empresa que administra
integralmente por apenas 30% de seu valor real, já
que detém hoje, única e exclusivamente, 30% de seu
patrimônio líquido.
E é preciso aduzir ainda que a Copel, se utilizada como elemento catalisador, reunindo outras par tici pa ções aci o ná ri as do Po der Pú bli co numa hol ding liderada por esta empresa poderia, pelo seu know
how, pela sua competência técnica, pela credibilidade granjeada, obter no exterior recursos mais significativos do que aqueles que, por certo, o Governo adquirirá com a venda definitiva da empresa.
É por isso que seguiremos combatendo essa
venda, hoje e sempre, porque não há argumentos lógicos e visíveis, para nós, de que a venda da COPEL
seja um bom negócio para o povo e para o Estado do
Paraná.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung, por vinte mi nutos.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na sema na pas sa da, a Câ ma ra dos De pu ta dos deu um im portante passo para a democratização do capital no
nosso País, aprovando a nova Lei das Sociedades
Anônimas. A matéria, Sr. Presidente, começa imediata men te a tra mi tar nas co mis sões do Se na do. Ago ra é
a vez de nós, Senadores, fazermos a nossa parte.
Creio que temos condições de dar celeridade a essa
dis cus são para que pos sa mos apro var o novo pro je to,
a nova Lei das So ci e da des Anô ni mas, ain da nes te se mestre. Seria muito bom para o País se conseguíssemos percorrer ou atingir esse objetivo.
Sou fa vo rá vel a que o Se na do vote a pro po si ção
na forma do acordo suprapartidário estabelecido na
Câmara. Só para lembrar a alguns Senadores, foram
pouquíssimos votos contrários à aprovação da Lei
das Sociedades Anônimas. Retardar a votação seria
dar aos lobistas que trabalharam contra a matéria
mais uma oportunidade de tentarem descaracterizar
o bom trabalho realizado pelos Deputados Emerson
Kapaz e Antonio Kandir.
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O mais importante, num mo men to de tur bu lên cias políticas internas e de ameaça de instabilidade
eco nô mi ca por in fluên ci as ex ter nas, é es tan car a desconfiança dos investidores, mostrando a eles que o
Brasil amadureceu e caminha para se consolidar
como um modelo de desenvolvimento auto-sustentado, tendo a Lei das Sociedades Anônimas como um
dos seus pilares, um dos seus múltiplos pilares.
É de medidas como a nova Lei das Sociedades
Anô ni mas, en tre as qua is in cluo ain da a re for ma tri butária e a regulamentação do art. 192 da Constituição
Fe de ral, que o País pre ci sa para re du zir o cus to do di nheiro, promover o desenvolvimento tecnológico, o
cres ci men to eco nô mi co, ge rar em pre gos e se cre denciar para enfrentar o competitivo mercado internacional.
O projeto aprovado na Câmara significa um importante passo, quando cria mecanismos que reduzem os conflitos entre minoritários e controladores,
garantindo a ambos direitos e participação nos conselhos de administração fiscal das empresas. É um
grande avanço.
Bem disse o Deputado Antônio Kandir em sua
análise sobre a ma té ria: ”O foco ago ra deve ser ou tro,
pois busca-se uma nova forma de administrar uma
com pa nhia, res pe i tan do o aci o nis ta, seja esse con trolador ou minoritário“.
A proposta avança ainda no sentido de fortalecer e proporcionar maior independência à Comissão
de Valores Mobiliários enquanto órgão regulador e
fiscalizador do mercado de capitais. Seus diretores
terão mandato fixo de cinco anos e será assegurada
autonomia financeira à entidade.
Ganha o acionista minoritário, assim, mais um
mecanismo de fiscalização, já que a lei, depois de
sancionada, dar-lhe-á prerrogativas,tanto em relação
à participação nos dividendos, como assegurando
um preço no mínimo igual a 80% do valor pago pela
ação do bloco con tro la dor, ou seja, com di re i to a voto,
no caso de alienação do con tro le da com pa nhia. Para
os que não se lembram, é só ver como o Governo Fe deral tratou os minoritários no processo de privatização das grandes estatais brasileiras.
É sá bia a ob ser va ção fe i ta pelo De pu ta do Emerson Ka paz, quan do afir ma que ”não ha ve rá de sen vol vi men to sem um fi nan ci a men to fir me dos agen tes priva dos. Tal fi nan ci a men to é im pos sí vel sem um mer cado de capitais forte, ancorado nas poupanças de investidores bra si le i ros e estrangeiros. Esses investidores, especialmente os minoritários, somente entrarão
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para va ler nes se mer ca do se ti ve rem ga ran ti as e di re itos que lhes propiciem tranqüilidade para aportar
seus recursos“.
Sr. Pre si den te, o pro je to pre vê que os aci o nis tas
preferencialistas terão o direito de eleger e destituir
um membro do conselho de administração, desde
que tenham pelo menos 10% do capital social da em presa. É uma inovação que traz esse projeto de lei.
Terão os mesmos direitos ainda os acionistas ordinaristas minoritários que detenham pelo menos 15%
das ações com direito a voto. Quer di zer, muda a re la ção de poder dentro das companhias, dentro das em presas de capital aberto no nosso País.
Outra importante novidade na matéria diz respeito ao fechamento de companhias abertas. Esse é
um grande problema que temos no mercado de capitais no País. Pela proposta, a decisão dar-se-á se a
emissora de ações, o acionista controlador ou a sociedade que o controle, direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações
em circulação no mercado, por preço jus to, ao me nos
igual ao va lor de ava li a ção da com pa nhia, do pa tri mô nio líqüido contábil, do patrimônio líqüido avaliado a
preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de
comparação por múltiplos, de cotação das ações no
mercado de valores mobiliários, ou com base – é importante essa observação - em critérios aceitos pela
nova Comissão de Valores Mobiliários, assegurada a
revisão do valor de oferta.
Sr. Presidente, a Lei tratará com penas de prisão e multas aqueles que não a respeitarem, praticando o uso indevido de informações – muitas vezes
privilegiadas – e manipulando o mercado com alterações ar ti fi ci a is do seu fun ci o na men to re gu lar com fins
de obter vantagens indevidas e lucros astronômicos.
A Lei cria as punições, o que é outro avanço.
A globalização dos mercados de capitais é uma
realidade. O Brasil está cada vez mais inserido nesse
contexto internacional, e não são poucas as companhias brasileiras que lançam suas ações na Bolsa de
Nova Iorque e em outras bolsas de valores no mundo.
Já não é mais possível que o autofinanciamento exer ça, como no passado, o papel de principal fonte das
aplicações no setor produtivo. Esse autofinanciamento, mu i tas ve zes, vi nha do em prés ti mo ban cá rio. Esse
modelo já está ultrapassado.
Os responsáveis pela produção no nosso País
há muito reclamam medidas de segurança, como o
alon ga men to dos pra zos de fi nan ci a men to, a re du ção
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dos ju ros bá si cos da eco no mia e dos spreads bancários.
O fortalecimento do mercado de capitais, outro
componente importante para a expansão da nossa
economia, finalmente estará se tornando uma realidade com a aprovação da nova Lei das Sociedades
Anônimas.
Em que pesem os gra vís si mos pro ble mas de ordem social, deve-se reconhecer que o País vem melhorando nos últimos anos. Mesmo com esses avanços, as nos sas em pre sas es tão lon ge de re u nir con dições de enfrentar de igual para igual as bases mínimas de competitividade do mercado externo. Faltam-lhes mecanismos ágeis e perenes de financiamento que prescindem de uma estrutura de capital/crédito que lhes dê maior mobilidade diante de
tantas dificuldades internas e externas. Quem observa, por exemplo, agora, o contencioso com o Canadá
entre a Embraer e a Bombadier vai entender muito
claramente o que estou querendo expressar em relação à possibilidade de competitividade da empresa
nacional.
A eco no mia glo ba li za da exi ge ações mais ou sadas, sobretudo dos países emergentes. O Brasil terá
pela frente um enorme desafio nos próximos anos di ante da crescente pressão em favor da criação da
Área de Livre Comércio das Américas, a Alca.
A ordem econômica interna e externa passou
por mudanças profundas nos últimos anos. No que
diz respeito ao setor público brasileiro, não há mais
espaço para a irresponsabilidade com as contas. A
necessidade de se trabalhar com equilíbrio orçamentário está for çan do o ad mi nis tra dor a ter sen so de pri oridade e a redefinir prioridades.
A iniciativa privada, Sr. Presidente, por sua vez,
vem lutando para preservar um mercado que até então, antes da abertura econômica, lhe fora cativo. A
iniciativa privada luta duro por isso. A integração eco nômica impôs-lhe o desafio de competir não mais em
escala nacional ou regional, mas em escala mundial.
Foi nesse cenário que o empresário nacional viu-se
diante da obrigatoriedade de realizar novos investimentos, de reestruturar sua empresa e de fazer uma
reestruturação competitiva do mercado, sob pena de
sucumbir diante da concorrência.
O Brasil precisa sair do imobilismo econômico e
so ci al que tan to tem con tri bu í do para de pre ci ar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Iniciativas como a
nova Lei das Sociedades Anônimas são, portanto,
uma grande oportunidade de se abrir caminho para a
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expansão da pro du ção in ter na e de ge rar jus ti ça so cial com melhor distribuição da renda, que é o que todos nós desejamos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM ) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a V . Exª a palavra pela ordem.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
peço a palavra apenas para fazer um apelo aos eminentes colegas que integram a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que, na próxima quarta-feira, às 10 horas teremos uma reunião em que
serão tratados assuntos que estão em regime de urgência. De modo que encareço – amanhã renovarei
o pedido – no sentido de não existir essa ausência,
porque o assunto é da máxima importância.
A Presidência da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania conta com a colaboração de V.
Exª nesse sentido.
Era a comunicação, Sr. Presidente, que eu precisava a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Antero Paes de Barros.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2001
Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 99
da Resolução do Senado Federal nº 93,
de 1970, para estabelecer que o Presidente do Banco Central, ou um diretor
por ele indicado, comparecerá à Comissão de Assuntos Econômicos para expor
as decisões adotadas pelo Comitê de Política Monetária.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 99 da Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:
”Art. 99 ..................................................
..............................................................
§ 1º Na primeira reunião da Comissão
de Assuntos Econômicos que se seguir à
reunião do Comitê de Política Monetária do
Banco Central do Brasil, a Comissão, em
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audiência pública, será esclarecida pelo
Presidente do Banco Central do Brasil, ou
por Diretor por ele especialmente designado, das medidas adotadas, as razões que
as fundamentam e o fim a que se destinam.
§ 2º A Comissão de Assuntos Econômicos poderá, em comum acordo com o
Presidente do Banco Central, marcar re união extraordinária, especificamente para o
disposto no parágrafo anterior.“
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
Conforme consta em recente artigo do Dr. Luiz
Carlos Men don ça de Bar ros, na Folha de S.Paulo de
sexta-feira, 30 de março último, a divulgação pública
que se faz das resoluções do Comitê de Política Monetária – Copom, do Banco Central, representa um
importante avanço no processo de democratização
das informações econômicas oficiais, demonstrando
que o Brasil experimenta a consolidação do processo
democrático e fortalecimento de nossas instituições.
Mendonça de Barros arremata: ”Para que possamos atingir a perfeição democrática, falta apenas
que a divulgação detalhada das discussões havidas
no âmbito do Copom seja seguida por uma audiência
pú bli ca na Co mis são de Eco no mia e Fi nan ças do Se nado“.
Subscrevo o sentido da democratização esposado no artigo, apresentando o presente Projeto de
Resolução, atento, inclusive, ao fato de que o Senado
Fe de ral tem obri ga ções cons ti tu ci o na is de con tro lar o
endividamento e de dispor sobre limites e condições
para as operações de crédito externo e interno.
É, pois, o Senado Federal o foro natural para a
discussão de matérias dessa natureza.
Sala das Sessões, 2 abril de 2001. – Senador
Paulo Hartung.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
...........................................................................
III – apro var pre vi a men te, por voto se cre to, após
argüição pública, a escolha de:
...........................................................................
d) Presidente e diretores do Banco Central;
...........................................................................
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V – auto ri zar ope ra ções ex ter nas de na tu re za financeira, de interesse da União, dos Estados, do Dis trito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
VI – fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
VII – dispor sobre limites globais e condições
para as operações de crédito externo e interno da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;
VIII – dispor sobre limites e condições para a
concessão de garantia da União em operações de
crédito externo e interno;
IX – estabelecer limites globais e condições
para o montante da dívida mobiliária dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios;
...........................................................................
XIII – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção
dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e
a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias;"
..........................................................................”
...........................................................................
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 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 média 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
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metais, sistema de poupança, consórcio e sorteio e
propaganda comercial;
IV – tri bu tos, ta ri fas, em prés ti mos com pul só ri os,
fi nan ças pú bli cas, nor mas ge ra is so bre di re i to tri bu tário, financeiro e eco nô mi co: or ça men to, jun tas comerciais, conflitos de competência em matéria tributária
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu nicípios. 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.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O projeto lido será publicado e remetido à comissão competente.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Antero Paes de Barros.
É lido o seguinte:
Ofício nº 28/2001 – GLDPT
Brasília, 27 de março de 2001
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº SF/112/2001, do dia
20 de fevereiro último, comunico a Vossa Excelência
que estou indicando a Senadora Marina Silva para
compor, na condição de titular, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias
veiculadas a respeito da atuação irregular de organizações não governamentais – ONGs.
Atenciosamente. – José Eduardo Dutra, Lí der
do Bloco Parlamentar de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência designa a Senadora Marina Silva para
compor, como titular, a Comissão a que se refere o
ofício que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao Senador Mauro Miranda por 20 minutos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras e
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Srs. Senadores, a cada dia parece mais provável –
alguns já disseram inevitável – a reprodução, no
Distrito Federal, do padrão de desenvolvimento excludente a que assistimos em todas as metrópoles
brasileiras, padrão baseado na oposição centro-periferia. Ou seja, uma ilha de prosperidade e riqueza
cercada da mais abjeta miséria por todos os lados.
É essa a situação existente hoje no Distrito Federal,
em que alguns Municípios do Entorno, em ritmo de
crescimento populacional impressionante, vão ficando apinhados de gente sem emprego ou subempregada, gente à qual não são oferecidos serviços públicos e infra-estrutura urbana, que se espremem
em lotes e habitações que vão aparecendo desordenadamente, sem qualquer planejamento; tudo isso
terreno fértil para a escalada da violência que nos
assusta a todos.
Bra sí lia, por sua vez, so fre a pres são so ci al des sa situação. Nunca vimos, na Capital Federal, tanta
gente perambulando nas ruas a pedir esmola, dormindo nas calçadas da cidade, crianças pedindo nos
sinais de trânsito, e histórias de violência que se estão tornando corriqueiras: assaltos a residências, fur tos, tiroteios, assassinatos e estupros.
Estudo recente do IPEA revelou que a população da re gião ge o e co nô mi ca do Dis tri to Fe de ral cresce à taxa de 3,7% ao ano, muito superior à média na cional. Em reportagem publicada em meados do ano
passado, o semanário The Economist classificou o
Distrito Federal como a região mais violenta do País
proporcionalmente ao número de habitantes.
Foi com o intuito de trazer solução para os problemas do Entorno do Distrito Federal que o Congresso apro vou e o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so sancionou, em abril de 1998, a lei complementar
que criou a RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno e Distrito Federal. Fazem parte
dela, além do DF, 19 Municípios go i a nos e 2 Mu ni cí pios mineiros. Dando seguimento a essa iniciativa, o
Presidente baixou decreto que regulamentou a RIDE
e criou-lhe um órgão executivo, o Conselho Administrativo da RIDE. Isso se deu em agos to do mes mo ano
de 1998.
O ob je ti vo da RIDE é de sen vol ver os Mu ni cí pi os
do Entorno, mediante o tratamento uniformizado com
o Distrito Federal de toda aquela área li mí tro fe no que
se re fe re ao pla ne ja men to e exe cu ção de ser vi ços públicos e de programas de desenvolvimento, bem
como à aplicação da legislação tributária. Para isso, a
RIDE está contando com orçamento próprio a partir
deste ano.
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Passados dois anos desde que a RIDE foi regulamentada pelo decreto mencionado, ela finalmente
começou a sair do papel, em agosto do ano passado,
com a posse dos membros de seu órgão executivo, o
Conselho Administrativo. Presidido pelo Ministro da
Integração Na ci o nal, o Con se lho con ta com nove ti tu lares, entre representantes do Governo Federal, um
do Governo do Distrito Federal e um dos Municípios
do Entorno.
Entre as imensas tarefas que aguardam o Conselho Administrativo da RIDE, estão a unificação de
impostos distritais, estaduais e municipais; a unificação de tarifas de telefonia e de transporte; a elaboração de um plano de ordenamento territorial para toda
a região; a criação de um sistema integrado de segurança pública; a coordenação de programas de geração de renda; a capacitação profissional e muitas ou tras.
Relatório de atividades do Conselho relativo ao
ano pas sa do de mons tra que ele já co me çou a ope rar.
Ressalto o treinamento de trinta gestores públicos
mu ni ci pa is, o le van ta men to de informaçõessocioeconômicas dos Municípios do Entorno de Brasília, o estudo de quatro cadeias produtivas importantes na região, a saber, o leite, a pecuária de corte, a piscicultura e a fruticultura; a constituição de quatro grupos temá ti cos que tra ta rão de qua tro ques tões fun da men tais, que são o ordenamento territorial, a infra-estrutura
básica, a padronização de tarifas de transporte e de
telecomunicações e aspectos sociais, que, por sua
vez, inclui o emprego e a segurança. Diga-se de pas sagem que, talvez mais importante para a região do
Entorno tenha sido a capacitação, no ano passado,
de 6.108 pessoas de baixa renda pelo Pronager, pro grama importantíssimo que é executado não pelo
Conselho da RIDE, mas diretamente pelo Ministério
da Integração Nacional.
Como se vê, as atividades do Conselho ainda
são modestas, mas bastante promissoras levando-se
em conta que a sua implantação se deu apenas em
agos to do ano pas sa do e que, na tu ral men te, es ta mos
no começo de uma gestão. Muito se espera do Conselho, de sua capacidade de agir bem e rápido, uma
vez que os problemas do Entorno se avolumam em
ritmo veloz.
Quero finalizar este discurso chamando a atenção para duas emendas apre sen ta das ao Orça men to
Geral da União de 2001 pela Bancada do Centro-Oeste, emendas que destinam recursos à região
do Entrono do Distrito Federal. É fundamental que
elas sejam executadas caso se queira passar efetiva-
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mente do estágio das boas intenções para o das me didas concretas, as quais, é claro, dependem de recursos financeiros. As duas emendas, com valor total
de R$8,500 milhões, têm como escopo a ”implantação, ampliação ou melhoria de obras de infra-estrutura urbana na RIDE“. São destinadas à Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência
da República, para que os recursos aprovados sejam
aplicados na região do Entorno, mediante, é claro, a
coordenação do Conselho Administrativo da RIDE.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Ouço
V. Exª com prazer.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Inicialmente, cumprimento V. Exª por seu pronunciamento, que
tem como objetivo dar uma satisfação à Nação das
providências que têm sido tomadas, desde a apresentação do projeto realizado por mim e pelo Senador José Roberto Arruda até a instalação do Conselho da Região Integrada de Desenvolvimento do
Entorno no Distrito Federal, e também das emendas.
Isso demonstra a preocupação com que V. Exª vem
se posicionando, como Senador, em relação aos pro blemas aqui desta região ou, mais especificamente,
do Entorno do Distrito Federal. Louvo-o por isso, ilustre Senador Mauro Miranda. Mas gostaria de salientar, mais uma vez, a ne ces si da de de o Go ver no Fe de ral, como um todo, preocupar-se mais com a região
do Entorno. Quando aprovado o projeto, eu disse que
pelo menos tínhamos conseguido fazer com que o
Congresso Nacional entendesse com mais profundidade os problemas do Entorno. E disse mais, que o
Go ver no, ago ra, terá um ins tru men to, pois a ale ga ção
era a de que o Governo não tinha como injetar recursos no Entor no. Então, com a apro va ção da RIDE, cri amos o instrumento para que o Governo pudesse injetar recursos nessa região, que é uma das mais críticas do País – como tenho falado. Há bolsões sérios
nos grandes centros do País – como no Nordeste –,
mas o do Entor no é tam bém pre o cu pan te, quem sabe
o mais preocupante de todas regiões brasileiras. Ilus tre Senador Mauro Miranda, de vez em quando, fico
um tanto desapontado, pois, mesmo com essa insistência – quantas vezes V. Exª foi à tribuna falar a respeito do Entorno?; quantas vezes fomos à tribuna?;
em quantas reuniões temos falado? –, lamentavelmente, quando chega a proposta orçamentária ao
Congresso Nacional o que se observa são partículas
praticamente insignificantes para a dimensão desses
problemas. O Ministério do Planejamento ainda não
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ab sor veu a ques tão do Entor no. Não! E aí vem o Con gresso apresentar emendas de Bancadas – apresentamos emenda de R$8 milhões. Mas isso não vai resolver nada. O problema do Entorno exige bilhões de
reais. Caso contrário, acontecerá aquilo que eu previ
à época da apresentação do projeto: se o Governo
Federal não atentar para a realidade do Entorno, no
futuro, nem o Congresso Nacional terá condições de
funcionar convenientemente aqui no Distrito Federal,
tamanho o de ses pe ro que vem to man do con ta da po pulação do Entorno, que já se aproxima, quem sabe,
de um milhão de criaturas sem rumo, sem destino,
sem pers pec ti vas. Se na dor, os nos sos cum pri men tos.
Mais uma vez, chamo a atenção do Governo – ao
qual tenho dado todo o meu apoio, para o Entorno. A
questão do Entorno não é de palavras, não é de discurso. Não! É questão séria e que tem que ser encarada com responsabilidade por todos que têm, nos
ombros, responsabilidade administrativa neste País.
Faço este aparte, para que o Ministro do Planejamento se encarregue, para o próximo ano, de colocar recursos que dêem aos Governos Estaduais que integram o Entorno con di ções para mi ni mi zar o so fri mento de milhões e milhões de criaturas. Muito obrigado
pelo aparte, Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Senador Iris Rezende, agradeço profundamente o seu
aparte, que fará parte do meu pronunciamento. Vejo
que o Entorno tocou o coração e a alma de V. Exª,
mais uma vez. V. Exª que ajudou a formar a RIDE,
para legalizar a si tu a ção da trans fe rên cia de re cur sos
do Governo Federal, para facilitar a vinda de recursos
para socorrer nossos irmãos do entorno de Brasília.
Mas o Governo permanece em sua imensa insensibilidade humana.
Nesses dias, foram adquiridas várias viaturas –
em torno de R$28 milhões, transferidos do Governo
Federal; temos de reconhecer isso – para a atenderem à segurança pública do Entorno. Mas é muito
pouco. Se não conseguirmosmelhorar a infra-estrutura e a qualidade de vida das pessoas do Entorno, da qui a alguns dias, os problemas vão se agravar muito
mais, como mencionou V. Exª em seu aparte.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – V. Ex.ª me
permite outro aparte?
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Perfeitamente.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – V. Ex.ª citou
como exemplo os recursos encaminhados para a
aquisição de veículos para acudir a segurança pública nessa região. Esse é um exemplo; muito bem; te-
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nho que louvar o Governo por isso. Mas a segurança
pública do Entorno envolve muito mais do que isso.
Campeiam ali o desemprego, a fal ta de pers pec ti va, a
falta de ori en ta ção até para o ci da dão vi ver. Mas veja,
na questão da segurança pública, manda-se o veículo; o policial de Goiás que vai utilizar esse veículo ga nha em torno de R$400,00 (quatrocentos reais) por
mês, insuficientes para sua so bre vi vên cia, para a ma nutenção da sua família. Mas, veja bem, o do Distrito
Federal ganha mais de R$ 1 mil. Pergunto: aquele po licial de Goiás vai colocar o seu coração, a sua alma
no trabalho que faz, se, na rua de cá, o policial ganha
mais de R$ 1 mil, e ele, de lá, ganha R$400,00? Não!
E assim é na área da saúde tam bém. A en fer me i ra de
lá ganha R$ 200,00, R$300,00, R$400,00, e a daqui
ganha mais de R$1 mil, e as sim em to dos os seg men tos da Administração Pú bli ca. Por isso é que te nho fa la do que não são es ses R$8 mi lhões que vão re sol ver
a situação do Entorno, não. Tem-se que encarar a
questão do funcionário público de lá, que os Governos Estaduais de lá não dão conta de pagar o que
paga o Governo Federal aos funcionários do Distrito
Federal. O policial do Governo do Distrito Federal,
seja ele civil ou militar, é pago pelo Governo Federal.
O tra ba lha dor da sa ú de é pago pelo Go ver no Fe de ral.
O servidor do Poder Judiciário daqui é pago pelo Governo Federal. O professor daqui é pago pelo Governo Federal. Os de lá, não! Todos são pagos pelo Governo Estadual, que não tem condições de concorrer,
em nível pagamento, com os funcionários do Distrito
Federal. Então, o veículo só não vai resolver. É preciso muito mais.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – É
verdade, Senador Iris. Essa falta de entrosamento total, essa falta de sensibilidade com o Entorno é algo
que dói profundamente em nós. Nós, que percorremos os bairros, per cor re mos todo o Entor no, ve mos a
insuficiência de escolas públicas, a ausência enorme
do Governo do Estado – o que é uma calamidade,
uma coisa impressionante – só vem agravar ainda
mais o drama social do Entorno.
Eu, junto ao apelo de V. Exª, considero também
irrisória, ridícula quase, essa verba de R$8 milhões
para uma região de 1 milhão de habitantes, que não
tem infra-estrutura, não tem água, não tem esgoto e
nem tem escola, resolver os seus problemas.
Penso que o alerta de V. Exª reforça muito o
meu. Te nho cer te za de que o Se na dor Ma gui to Vi le la,
se estivesse aqui, também estaria reforçando essa
tese – nós três Senadores – para o Governo Federal
ou o Ministro do Planejamento, ou seja lá quem for,
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cuidar com mais atenção e dar um suporte maior à
rede, para me lho rar a qua li da de de vida da que les que
moram aqui pertinho de nós.
Ainda há tempo, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, para impedir que o Entorno venha a se tornar uma área, uma região, sem solução.Infelizmente,
temos o mau hábito de responder às questões somente quando elas chegaram a um nível muito sério
de gravidade. Mas ainda há tempo.
É dever do Poder Público – e repito aqui: por
meio da atuação conjunta da União, do Distrito Federal, de Goiás, de Minas Gerais e municípios do Entor no – induzir o investimento na região, capacitá-la de
in fra-es tru tu ra ur ba na e de ser vi ços pú bli cos, além de
ordenar a expansão populacional. Devemos isso ao
povo dessa região e ao sonho do desenvolvimento
harmônico e não excludente para a Capital do País.
Para isso, depositamos todas as nossas esperanças
na atuação do Conselho Administrativo da RIDE, a
Região Integrada do Desenvolvimento do Entorno e
do Distrito Federal, e, muito mais do que isso, no empenho pessoal do Presidente Fernando Henrique
Cardoso para com o Entorno de Brasília.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mauro Miranda, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antero Paes de Barros, 2º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Com a palavra o Senador Osmar Dias. S. Exª dispõe
de vinte minutos.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal O
Estado de S.Paulo de hoje traz uma no tí cia que con si de ro da ma i or gra vi da de. Tra ta-se da de ci são ado tada pelo Presidente dos Estados Unidos, George
Bush, de não apo i ar o Pro to co lo de Kyo to. Isso é fru to
da arrogância do presidente americano, é fruto da ar rogância das autoridades americanas, que pensam
poder decidir pelo mundo. E esse é um assunto que
interessa ao mundo.
Todos se lembram da Eco-92, quando foi estabe le ci do um acor do, for ma li za do no Pro to co lo de Kyoto, no Japão, em 1998. Pois o amplo debate travado
no Rio de Janeiro em torno de mecanismos, medidas
e providências que os países deveriam adotar para a
pre ser va ção dos re cur sos na tu ra is no mun do re sul tou
em diversas medidas adotadas por países que parti-
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ciparam daquela Convenção. Uma delas, por exemplo, é a elaboração de uma legislação que trata de re gular o acesso aos recursos genéticos de cada país.
Nós, no Brasil, bem que tentamos aprovar essa legislação. A Senadora Marina Silva apresentou o projeto,
fui o Relator e apresentei um Substitutivo, que foi
aprovado no Senado. Esse Substitutivo, de minha au toria, está até hoje aguardando a aprovação da Câmara dos Deputados.
Se ria mu i to im por tan te que o Go ver no bra si le i ro
tivesse uma atitude que demonstrasse a sua disposição em ver na prática aquilo que foi acertado na Con venção de 1992, por que, hoje, o Mi nis tro da Ciên cia e
Tecnologia, Ronaldo Sardenberg, divulga nota oficial
rechaçando posições unilaterais em torno desta
ques tão que en vol ve o pre si den te ame ri ca no, que disse que não vai adotar o Protocolo de Kyoto. Ele disse
que não vai adotar porque a regulamentação dos limites
para a emissão de gases, conforme estabelece o Protocolo de Kyoto, poderia trazer conseqüências danosas à
economia americana, já que o custo da energia, principalmente no oeste americano, é crescente e tem influenciado diretamente o custo de produção de lá.
O Ministro Sardenberg foi feliz quando afirmou
que o problema da mudança climática é global e só
pode ser tra ta do em um sis te ma glo bal. Só esta fra se,
Sr. Pre si den te, já re ve la o quan to está sen do ar ro gan te o pre si den te ame ri ca no ao di zer ao mun do que não
vai ace i tar, sim ples men te, o Pro to co lo. E o que di zia o
Protocolo? O Protocolo de Kyoto estabelecia uma
meta de re du ção dos ga ses tó xi cos – o gás me ta no, o
dióxido de carbono e outros gases que hoje ameaçam a ca ma da de ozô nio, como o óxi do ni tro so, etc. –,
uma redução de 5% na emissão de gases por parte
de cada um dos 55 países, os países mais poluidores
da atmosfera, os que ameaçam mais a camada de
ozônio. E esses países assinaram, portanto, o Protocolo, que estabeleceriam medidas, programas, até
com incentivo dos próprios governos, para que as indústrias pudessem, dentro de um prazo estabelecido
entre 2008 e 2012, reduzir a emissão de gases tóxicos em 5% em relação àquilo que foi emitido em
1990.
A meta parecia até pou co ou sa da, por que, se há
um risco enorme de termos conseqüências desastrosas em relação a este assunto – ou seja, com a destruição da camada de ozônio, poderemos ter conseqüências danosas à vida na Terra –, es ta be le cer uma
meta de só 5% de redução, pareceu-me naquele mo mento pouca ousadia e até complacência demais
com a si tu a ção dra má ti ca que já co me ça mos a vi ver.
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Sr. Presidente, os cientistas dizem o seguinte: A
continuar com essa emissão de gases que temos
hoje, em 2100, a temperatura da Terra poderá estar
cerca de 3,5 graus centígrados acima daquela que é
nossa temperatura média hoje.
É muito significativo, Sr. Presidente. Em função
disso, também se prevê que os oceanos poderão au men tar seu ní vel de 15 a 90 cm. Com isso, te re mos al gumas conseqüências previsíveis, como a inundação
de cidades litorâneas e a inviabilização de algumas
culturas, o que comprometerá a produção de alimentos no mun do. Além dis so, em fun ção da al te ra ção cli mática, poderá haver a epidemia de algumas doenças. São problemas que colocarão em risco a própria
vida na Terra.
É evidente que alguém poderá pensar que essas alterações estão muito longe de acontecer. O pai
de V. Exª, com certeza, nasceu no começo do século,
assim como o meu. Eles presenciaram o desenrolar
de todo um século e continuam conosco em um novo
século. Quando estavam no início do século pensavam que, possivelmente, nem estariam vivos quando
chegasse o ano 2000, o que, naquela oportunidade,
era muito distante. Estamos falando em 2100, que
chegará daqui a pouco. Cem anos nada significam
para a humanidade. Estamos falando de um aumento
de tem pe ra tu ra que, na mé dia, po de rá ser de 3,5EC; e
de um aumento do nível do mar que pode variar entre
15 a 90 cm. Se não tomarmos providências mais drásticas, colocaremos a humanidade em grande risco. Mas
o Presidente dos Estados Unidos se acha no direito de
decidir pelo mundo. E os 55 países são responsáveis
exatamente pela emissão de 55% dos gases tóxicos
que ameaçam a camada de ozônio. Então, esses países têm a obrigação de dar o exemplo.
Sr. Presidente, sabe qual é o país que mais gases emite para a atmosfera? Exatamente os Estados
Unidos. Mas o presidente americano ignora que os
Estados Unidos têm o maior efeito poluidor da atmosfera do mundo. E eles poderiam agora dar um grande
exemplo, dizendo: ”Precisamos continuar produzindo
em nossas indústrias, porque a nossa economia depende disso; mas não temos o direito de colocar em
risco a própria humanidade, não temos o direito de
desestimular a aplicação do Protocolo de Kyoto“.
Aliás, sem dúvida nenhuma, o referido Protocolo é o
salvo-conduto das futuras gerações, que poderão so frer demais pela inconseqüência e arrogância do pre sidente americano.
Se faço esse pronunciamento na tarde de hoje,
Sr. Pre si den te, é para di zer que o Bra sil sem pre é ata -
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cado com relação à preservação da Amazônia, por
exem plo. E os ame ri ca nos gos tam de dar pal pi te, gos tam de fazer aqui um carnaval, um palanque, um teatro, uma en ce na ção so bre o que deve ou não ser fe i to
com a nossa Amazônia, que segundo os americanos
deveria ser considerada patrimônio da humanidade.
De fato, é pa tri mô nio da hu ma ni da de; mas, se o é e se
temos a obrigação de preservá-lo, é evidente que
também temos o direito de cobrar da mesma forma
dos Estados Unidos, que praticamente já destruíram
sua vegetação e agora têm que contar, sim, com a
preservação da Amazônia para que continuem respirando.
É mu i to bo ni to o dis cur so que afir ma que a Ama zônia é o pulmão do mundo. Isso é verdade, mas é o
pulmão do mundo porque o Brasil teve a consciência,
a sa be do ria de con ser var aque la que é a fon te da ma ior riqueza em biodiversidade do mundo. A nossa
Mata Atlântica também está preservada, mas quase
sempre vejo americanos dando palpite sobre como
preservá-la.
Ou tro dia, veio um fran cês me ti do à bes ta ao Rio
Grande do Sul e liderou a destruição de lavouras
trans gê ni cas. O Bra sil é obri ga do a as sis tir a esse es petáculo de fal si da de, de hi po cri sia da que les que não
souberam preservar seus recursos naturais, que des truíram praticamente sua vegetação – e aqui incluo a
França. O País presidido pelo Sr. George W. Bush –
outro exemplo nesse sentido – não tem mais como
considerar suas reservas florestais suficientes para a
produção do oxigênio necessário para abastecer a
sua população. E temos que continuar preservando a
nossa Amazônia, a nossa Mata Atlân ti ca e ace i tan do,
muitas vezes, a interferência indesejável de pessoas
que se acham nesse direito.
Como eu di zia, Srs. Se na do res, veio um fran cês
queimar lavouras transgênicas e saiu do Brasil como
se fos se he rói. Mu i tos bra si le i ros de fen de ram esse cidadão. O Secretário da Agricultura do Rio Grande do
Sul, por exemplo, patrocinado pelo Governo, foi à
França para servir de testemunha de defesa no processo movido na Justiça francesa contra José Bové.
O francês iria para a cadeia não fosse esse testemunho do Se cre tá rio, que con si de rou he rói co o ato pra ticado por ele aqui no Brasil. Na verdade, foi uma gran de in ter fe rên cia na nossa so be ra nia. Sem pre defendo
que nós, os brasileiros, é que devemos decidir qual a
melhor opção para nós, brasileiros. A decisão sobre
os transgênicos – tema muito relacionado à questão
do meio ambiente, que abordo desta tribuna – deve
ser nossa. Nós é que devemos decidir se adotaremos
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ou não, com cautela, uma política de liberação dos
transgênicos, para permitir ou proibir opções aos pro dutores e aos con su mi do res. O de ba te deve ser tra vado, mas so mos nós, os bra si le i ros, que de ve mos de ci dir, sem a interferência inoportuna, indesejável de
quem quer que seja, como aconteceu com aquele
francês coroado herói lá no Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, vejo aqui o Senador Iris Rezende, que falará hoje sobre um assunto de extrema importância. Realmente, um dos assuntos mais importan tes do mo men to é a ne ces si da de de o Go ver no as sumir a bandeira da pecuária brasileira nesta hora de
crise mundial. E temos que apoiar o Governo, pois,
apesar de tantos discursos protestando contra a sua
falta de atitude, no caso do Canadá ele se comportou
bem. Eu e o Senador Iris Rezende participamos daquela comissão para debater com o Canadá aquela
briga que na verdade era mais política do que comerci al. Va mos com por ou tra co mis são para dar mos con tinuidade a esse debate.
Sabemos que o Governo tem providências a
adotar para colocar o Brasil numa situação privilegiada no mercado internacional. Queremos apresentar
sugestões, opinar sobre o assunto e apoiar o Governo neste caso em que o Ministro da Ciência e Tecnolo gia pro tes ta con tra o go ver no ame ri ca no. O go ver no
americano não tem o direito de decidir pelo mundo,
não tem o direito de quebrar um protocolo assinado
pelo Presidente Bill Clinton em 1998, em Kyoto. Os
Esta dos Uni dos não têm o di re i to de di zer para o mun do que continuarão poluindo, que continuarão agredindo a camada de ozônio e continuarão colocando
em risco a humanidade daqui a 50 ou 100 anos. Eles
se in te res sam ago ra pelo lu cro das em pre sas, mas di zem que não podem aumentar o custo da produção
porque têm problemas com o custo da energia. Ora,
em vez disso, o Presidente americano deveria dar
exemplo aos países menos poderosos, aos países
que atra ves sam pro ble mas com a sua dí vi da in ter na e
com sua dívida externa. Neste momento, George W.
Bush deveria colocar os organismos financeiros do
próprio país para financiar a preservação de recursos
naturais em países como o Brasil, que dão exemplo
de como defender seus recursos naturais, principalmente a nossa Amazônia e a Mata Atlântica.
Há pro ble mas? É evi den te que há. Mas o Go ver no americano tem que se espelhar no exemplo brasileiro, até porque, sendo os americanos a dominar
hoje a economia mundial e considerando que um dia
não tiveram o menor constrangimento em destruir
seus recursos naturais, eles devem satisfação à hu-

40
Abril de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ma ni da de por ca u sa des sa des tru i ção e de vem in vestir nesses países com recursos naturais e biodiversidade remanescentes, para que estes sejam mantidos.
Não é justo, é desumano até que o Presidente
americano tenha adotado essa postura de péssimo
exemplo, porque os outros países sentir-se-ão estimulados a descumprir o Protocolo de Kyoto. Se os
Estados Unidos têm problemas com energia, nós
também os temos; todos os países do mundo enfrentam di fi cul da des com o cus to cres cen te des se in su mo
ne ces sá rio e in dis pen sá vel para a ati vi da de in dus tri al.
Se eles enfrentam problemas com os custos de produção, nós também os enfrentamos. E não podemos
exigir que os outros países cumpram o Protocolo de
Kyoto e passem a ter desigualdade em relação aos
ame ri ca nos na com pe ti ção no mer ca do in ter na ci o nal.
Os Estados Unidos têm o maior poder econômico, o
maior mercado de exportação, são o país líder nas
exportações, principalmente no que se refere a produtos industrializados; se eles se negam a cumprir as
regras estabelecidas no Protocolo de Kyoto, como
exigiremos que outros países passem a cumpri-lo?
Estamos tratando não simplesmente de um assunto político, de interesse de um ou outro país, mas
de interesse da humanidade. Este Congresso tem a
obrigação de apoiar o Governo brasileiro, por intermédio de suas comissões técnicas. Eu o farei por
meio da Co mis são de Assun tos So ci a is, que cu i da do
meio ambiente. Também poderemos, pela Comissão
de Relações Exteriores, adotar alguma medida ou algum projeto de resolução, enfim, algum mecanismo
que pos sa apo i ar o Go ver no Fe de ral, que, nes te caso,
está procedendo da forma mais acertada.
Temos uma negociação dura pela frente, em
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso propõe que a Alca seja adiada para 2005 – e há uma pre tensão do Governo americano para antecipar a Alca
para 2003. Alguém já disse desta tribuna que a Alca
não se justifica sem a presença do Brasil. Ora, se temos essa im por tân cia, esse va lor, se so mos in dis pen sáveis para a composição da Alca, por que então o
Congresso e o Governo brasileiros não exigem do
Governo americano que reveja a sua posição em relação ao Protocolo de Kyoto? Vamos colocar isso
como moeda de troca. O Brasil só conversa sobre a
Alca se o Governo ame ri ca no ace i tar cum prir o Pro tocolo de Kyoto.
Dessa forma, Sr. Presidente, vamos impor a
nossa liderança para o bem do Brasil e do mundo,
porque essa é uma questão que interessa a todas as
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pessoas do Planeta. Não podemos arriscar a vida no
mundo porque o Presidente dos Estados Unidos não
pretende colocar em risco as suas indústrias. É uma
troca injusta e desumana que vamos combater!
Sr. Presidente, solicito à Mesa que encaminhe
cópia deste meu discurso ao Ministro da Ciência e
Tecnologia, que agiu com extremo patriotismo, e prin cipalmente ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, a fim de que Sua Excelência saiba que, nessas
horas, o Congresso brasileiro sempre estará ao lado
do Governo brasileiro para defender a nossa soberania, os nossos direitos e os direitos da humanidade.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
V. Exª será atendido, na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao eminente Senador Iris
Rezende, por vinte minutos.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acabava de manifestar estranheza em relação à posição de países
como os Estados Unidos da América do Norte, que,
muitas vezes, tentam ditar políticas a outros países,
assim como ao Brasil, principalmente na área do
meio am bi en te, na pre ser va ção da na tu re za, sem que
eles tivessem, no passado, atentado para essas
questões convenientemente.
Estive há pouco tempo nesta tribuna, manifestando a nossa preocupação em relação à posição as sumida pelo Ca na dá con tra a pe cuá ria bra si le i ra, promo ven do um em bar go à en tra da dos nos sos pro du tos
e subprodutos naquele país.
É in te res san te lem brar mos aque le gran de mo vimento dos países europeus e dos Estados Unidos no
processo de industrialização. Eles só pensavam na
indústria, só queriam industrializar, a fim de que o
mundo todo pudesse ser tomado pelos seus produtos. Àquela época, não manifestavam o mínimo interesse na colaboração com outros países no seu processo de industrialização. Eram eles, so men te eles, e
mais ninguém.
Com isso, veio a destruição, praticamente, das
suas florestas e da natureza. Grandes, enormes áre as foram ocupadas por parques industriais. Mas não
queriam também ficar na dependência de países
como Bra sil, Aus trá lia, Argen ti na e Uru guai quan to ao
fornecimento da carne, do leite, dos produtos e dos
subprodutos da pecuária. Intensificaram, então, a cri ação de ovinos, bovinos, caprinos, a fim de se tornarem independentes nessa área. Não contavam com a
pastagem nem vegetação suficiente e transformaram
os animais eminentemente herbívoros e ruminantes
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em canibais, criados e desenvolvidos com índices de
produtividade extraordinário, com base de alimentos
incompatíveis com suas vidas.
O resultado foi a invasão na Inglaterra pela encefalopatia espongiforme bovina, BSE, ou mal da
vaca louca, trazendo uma expectativa jamais observada naquele país. De repente, o mal da vaca louca
invadiu outros países europeus, redundando naquela
proibição da entrada dos nossos produtos no Canadá.
O Brasil inteiro revoltou-se com tal atitude, entendendo que aquela precipitação não era nada além
de uma re ta li a ção à luta que es ses dois pa í ses tra vam
na área da fabricação de aeronaves. Felizmente, a re volta do povo brasi le i ro e a ação das nossas au to ri dades fizeram com que o Canadá, os Estados Unidos e
o México tomassem uma atitude rápida, mandando a
este País uma comissão de técnicos. Verificaram, as sim, que o Brasil está totalmente imune àquele mal,
justamente pelo sistema aqui adotado na criação dos
nossos animais.
Constataram que há, no Brasil, na área da pecuária, uma verdadeira jóia, ou seja, os animais são
nascidos, criados e mantidos no sistema de pastagem. Quando muito, na época da estiagem, faz-se
uma alimentação também à base de grãos – nunca
de sub pro du tos de ani ma is, de fa ri nha de car ne ou de
osso. Com isso, o Canadá deu opor tu ni da de ao Bra sil
de mostrar ao mundo que possui o que existe de melhor na produção de carnes.
Nesta hora, Sr. Presidente, não posso, em hipótese nenhuma, abordar essa questão sem, primeiramen te, ma ni fes tar o nosso reconhecimento à ação do
Governo Federal, mais especificamente por meio do
Ministro da Agricultura, Sr. Pratini de Moraes, e sua
equipe, que, com muita rapidez e veemência, conseguiu superar esse problema.
Hoje, te nho lido nos jor na is que fri go rí fi cos, en ti dades de classe e o Ministério da Agricultura preocupam-se em pro du zir uma pu bli ci da de de nos so pro duto e de nossas carnes no exterior. Estou absolutamente de acordo com esse procedimento e entendo
que o Governo deve até participar com uma soma
maior de recursos, porque muitas vezes é impossível
buscar do produtor rural, que já anda um tanto combalido financeiramente, recursos suficientes para
uma propaganda dessa monta.
Mas, Sr. Presidente, não tenho dúvida de que
chegou o momento. O Brasil não pode perder, em hipótese nenhuma, essa oportunidade de abrir mercados e mais mer ca dos para os nos sos pro du tos ru ra is,
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para a carne de boi, a carne de ovelhas – que o Sul já
produz em grande quantidade –, a carne de frango –
de que o Bra sil hoje já é um pro du tor al ta men te res pe itável. E com isso, Sr. Presidente, abrir-se um mercado que dê realmente sustentação ao nosso processo
de desenvolvimento.
Não seria simplesmente o Governo colaborar
com a publicidade que se pretende levar a países
consumidores de que, indiscutivelmente, terão oportunidade de optar pelo produto brasileiro, porque é o
que exis te de me lhor. O Go ver no não pode fi car res tri to a esse projeto publicitário. Não, o Governo precisa,
e com urgência, preparar um programa de desenvolvimento da nossa pecuária, que também, a exemplo
do que ocor re com a pro du ção de grãos, está em si tu ação financeira difícil.
Há poucos dias, ao informar um pecuarista que
buscava orientação financeira para projetos na área
pecuária no Banco do Brasil, qual não foi a sua surpresa quando lhe disse: ”olhe, não se entusiasme
com projetos de produção leiteira, com projetos de
desenvolvimento de sua pro du ção de le i te ou de gado
corte, salvo se você estiver disposto a optar por um
pro gra ma da pe cuá ria mo der na cha ma do hoje, po pularmente, de cruzamento industrial“. Então, ele perguntou: ”por quê?“ Ao que respondi: ”Quem busca financiamento, mesmo a juros baixos, como os do
FCO, para a produção de leite e para a pecuária de
corte, não tem condição de pagar“.
É verdade, hoje o pecuarista que busca financiamentos bancários não tem como cumprir com seus
compromissos. Isso porque, para o produtor rural, de
um modo geral, tudo se tornou difícil. Neste País,
manter-se hoje como produtor de alimentos é um ato
de heroísmo; tudo se vira contra ele. Tenho falado o
por quê e tenho conclamado que o Governo precisa
estar mais sensível à área da agricultura, porque a
sua política nem sempre é formulada, nem sempre é
ditada ou coordenada por quem entende do ramo.
A agricultura brasileira foi bem quando as decisões eram to ma das por pro du to res ru ra is. Com o êxodo rural, com essa inversão de população — antes,
80% da po pu la ção vi via na roça; hoje, 82% da po pu la ção vive nas cidades —, as decisões passaram para
as cidades. Passaram, inclusive, à época, a ironizar a
fi gu ra do pro du tor ru ral como co ro nel, trans fe rin do até
para a política a ironia dessa expressão. Mas no dia
em que a decisão passou para as mãos de pessoas
que não tinham ou não têm o mínimo relacionamento
com a roça, aí o agricultor se tornou, permanentemente, um produtor prejudicado.
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Veja bem, Sr. Presidente, quanto custavam os
insumos rurais? Vamos mais especificamente à área
da pecuária: quanto custava o arame, o sal, os medicamentos, as vacinas há cinco anos e quanto custam
hoje? Os preços subiram escandalosamente nesse
ramo, mas o preço da carne e do leite não.
Faço referência a isso justamente para despertar o Go ver no para uma aten ção es pe ci al ao pro du tor
rural, porque ela é uma atividade estratégica, extremamente estratégica para a vida de um povo. O Governo precisa entender isso!
Neste momento, quando a pecuária brasileira
está em evidência, o que o Governo precisa fazer? A
publicidade internacional de que a nossa carne é, e
de lon ge, a me lhor do mun do? Não, mais do que isso:
o Governo precisa, urgentemente, criar linhas de cré dito para o pecuarista.
Muitos poderão dizer que já existe a linha de
crédito para a compra de melhores rebanhos, para
que o pecuarista não venda, não aba ta a fê mea, para
que ela possa passar a aumentar o nosso rebanho
nacional, que já existe a linha de crédito para a reforma de pastagem! Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, os recursos colocados à disposição dos
nossos pecuaristas, com as taxas de juros cobradas,
não servem para nada, não vão modificar, não vão
acrescentar nada!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, podemos
duplicar o rebanho nacional de 165 milhões para 300
milhões de ca be ças num cur to es pa ço de tem po, sem
qualquer agressão à natureza. Basta que o Governo
crie um financiamento compatível para a reforma, e
dobraremos a capacidade de nossas pastagens, ou
mais, sem derrubar uma árvore, sem agredir uma flo resta, sem devastar a nossa mata amazônica ou o
que resta de nosso cer ra do. Bas ta que o Go ver no for neça recursos para os heróis anônimos do interior
bra si le i ro a fim de que trans for mem a pe cuá ria no ma ior item de exportação e de alimentação local. Mas é
preciso que o Governo acorde para o momento em
que vivemos. Faça a publicidade que desejar lá fora,
mas que crie condições de aumentarmos a nossa
produção. Pois de nada adianta aumentarmos a exportação prejudicando o consumidor interno. São
quase 170 milhões de brasileiros, e um percentual
ainda considerável não participa do consumo de carne bo vi na e ovi na. Não é jus to que nos sa car ne es te ja
à disposição apenas daqueles que possuem um poder aquisitivo maior.
O Sr. Osmar Dias (Bloco/PSDB – PR) – V. Exª
me per mi te um apar te, no bre Se na dor Iris Re zen de?
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O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Pois não,
nobre Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador Iris Re zen de, se rei bre ve. V. Exª fala com a au to ri dade de quem foi Ministro da Agricultura, e, como tal,
administrou a agricultura brasileira quando saíamos
de um patamar de produção de 50 milhões de toneladas para 70 milhões de toneladas de pro du tos agrí colas. Provou V. Exª ser possível aumentarmos a produção ouvindo as lideranças. Lembro-me de que V. Exª,
durante um ou mais dias, reunia-se com os Secretários de Agricultura do Brasil para ouvir deles propostas
de política agrícola para o Ministério. Nós, modestamente, contribuímos àquela época com algumas sugestões. V. Exª soube, com competência, colocar em
prá ti ca uma boa po lí ti ca agrí co la, por meio da qual, in clusive, o País alcançou a auto-suficiência na produção de trigo. Depois disso, houve muitos problemas.
Agora, V. Exª trata de um dos mais graves problemas
que atingiram a pecuária brasileira: o boicote do Canadá à car ne bra si le i ra. Fe liz men te, esse fato pos si bilitou que o Brasil mostrasse ao mundo inteiro a alta
qualidade da carne brasileira, em função do sistema
de produção que aqui adotamos. E V. Exª propõe não
apenas uma cam pa nha lá, e tem ra zão, por que, an tes
de vender, precisamos produzir, e, para produzir, é
necessário estimular o produtor e tornar viável sua
produção. Acrescento à proposta de linhas de crédito
de V. Exª outra proposta, com a qual, sei, V. Exª vai
concordar. O Governo brasileiro precisa intensificar,
ampliar a sua estrutura técnica no Brasil inteiro, apro veitando a presença da Emater nos Estados, os institutos de pesquisa. Assim, oferecendo-lhes as linhas
de crédito propostas por V. Exª, manter ainda um estoque de tecnologia gerado para cada região, com
gente especializada, técnicos, nas empresas de extensão rural, difundindo essa tecnologia para que os
produtores possam aumentar sua eficiência produtiva. Ainda mais e principalmente, preservar o rebanho
de doenças que ameaçam freqüentemente a pecuária brasileira. Não é só a Argentina que tem problemas, nós também podemos ter – a nossa fronteira
com a Argentina, o Uruguai e o Paraguai é fronteira
seca. Uma política homogênea para o Mercosul é o
que deve defender o Governo brasi le i ro, mas par tin do
daqui o exemplo, com uma estrutura de laboratórios,
de técnicos, que pos sa, en fim, dar su por te a essa pe cuária de alta tecnologia que po de mos ter, des de que
haja apoio do Governo. Parabéns a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor
Iris Rezende, desculpe-me por interrompê-lo, mas o
tempo de V. Exª está esgotado.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Por obséquio, Sr. Presidente, gostaria de encerrar meu pronunciamento. Em pou cos se gun dos, es ta rei con clu indo.
Ilustre Senador Osmar Dias, há poucos dias,
num debate na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, fui surpreendido com a afirmação de que
V. Exª, por quase uma de ze na de ve zes, acom pa nhou
o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho ao seu
Estado, discutindo questões trabalhistas com segmentos organizados daquele Estado. E eu pensava
como V. Exª é um Senador exemplar! Na área da pro dução, da agricultura, V. Exª é, para mim, uma das vo zes mais respeitadas desta Casa. Venho acompanhan do sua ação há mu i tos anos. Qu an do Mi nis tro da
Agricultura, não tive dificuldades para observar isso.
Tenho humildade suficiente para dizer que uma gran de parte do sucesso que alcancei como Ministro
deve-se à participação de V. Exª, que, à época, era
Secretário de Agricultura do Paraná, o ma i or pro du tor
de grãos deste País. V. Exª foi um dos melhores, se
não o melhor Secretário de Agricultura que o Paraná
já conheceu.
Acolho seu aparte, a sugestão que V. Exª me
oferece agora, que pas sa a in te grar o meu pro nun ci a mento, que não tem outro objetivo senão o de alertar
o Go ver no para as pro vi dên ci as ne ces sá ri as para que
o Brasil aproveite o momento atual e se consolide
como um gran de pro du tor de ali men tos, so bre tu do de
carnes. Com isso, daremos oportunidade aos pecuaristas e aos consumidores de alcançarem melhoria
de vida. Não adiantaexportarmos cada vez mais se o
pre ço da car ne, in ter na men te, su bir de tal for ma que o
consumidor não possa mais ter a carne como um dos
itens de sua alimentação.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Senador Iris
Rezende, V. Exª me concede um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Presidente, eu pediria a tolerância de V. Exª para que pudesse ter a honra de ouvir o aparte do Senador Ramez Te bet, re pre sen tan te do Esta do que de tém o ma ior rebanho bovino do Brasil.
Em seguida encerrarei o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
será atendido.
Lembro ao Senador Ramez Tebet que o tempo
do ora dor já está ul tra pas sa do em cin co mi nu tos, mas
a Presidência garante o aparte a V. Exª.
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O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Serei muito
rápido. Vim apenas cumprimentá-lo, Senador Iris Re zende. Estava no meu gabinete despachando e ouvindo atentamente o seu pronunciamento, não resisti.
Lembrei-me do quan to V. Exª tra ba lhou como Mi nis tro
da Agricultura e como tem lutado aqui nesta Casa – o
que também tenho feito –, mas reconheço que V. Exª
tem feito mais na defesa da agricultura e da pecuária
brasileiras. V. Exª, na brilhante explanação que faz da
tribuna, conclama o Governo brasileiro a aproveitar
este momento, ímpar na história do Brasil, para aumentarmos a balança de pagamentos, para ajudarmos nos so País. Qu e ro hi po te car-lhe mi nha so li da ri edade e dizer que é sempre um prazer ouvi-lo, porque
V. Exª fala o que tem no seu co ra ção. V. Exª co nhe ce a
Região Centro-Oeste, que representa um quarto do
território nacional; são mais de 100 mil hectares propícios, próprios para a agricultura. O meu Estado,
como V. Exª afirma, de tém o ma i or re ba nho bo vi no do
País, cerca de 24 milhões de cabeça. Depois daqueles episódios internacionais, em que tudo se voltou
con tra o Bra sil, in ven ta ram co i sas e ca lu ni a ram nos so
País no tocante à doença da vaca louca, considero
que saímos de uma tempestade. Por outro lado, há
quanto tempo lutamos para exterminar a febre aftosa
no Brasil? Quanto os nossos produtores conscientizados trabalharam nesse sentido? Agora, a doença
ocorre do lado de lá, e o mundo inteiro está verificando que o Brasil tem a melhor carne, que nosso gado
não come outra coisa que não o que a natureza colocou à sua dis posição.Senador Iris Rezende, foi muito
bom chegar a tempo neste plenário para cumprimentar V. Exª pela defesa intransigente que faz da nossa
agricultura e pecuária assim como da exportação.
Isso ajuda a balança de pagamento do País, uma vez
que a agricultura e a pecuária respondem por 60%
das ex por ta ções bra si le i ras. Re ce ba um gran de abraço do meu Esta do, o Mato Gros so do Sul, que faz coro
com todo o pronunciamento de V. Exª. Mui to obri ga do,
Sr. Presidente.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ilustre
Senador Ramez Tebet, o meu pronunciamento não
teria o mesmo quilate se não fosse concluído com o
aparte tão importante de V. Exª, que vem valorizar o
nosso pronunciamento como representante de Mato
Gros so do Sul, o de ten tor do ma i or re ba nho bo vi no do
Brasil. Juntando-se Goiás, Mato Grosso, Rondônia e
Triângulo Mineiro, temos 50% do rebanho bovino na cional.
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Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, pela tolerância, a fim de que pudéssemos concluir o nosso pronunciamento.
Durante o discurso do Sr. Iris Rezende,
o Sr. Antero Paes de Barros, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra ao nobre Senador Antero Paes de Barros.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri bu na hoje tam bém para fa lar so bre a
pe cuá ria bra si le i ra, es pe ci al men te a pe cuá ria do Pan tanal Matogrossense.
O Senador Jonas Pinheiro e eu tivemos opor tunidade, na última sexta-feira, de fazer uma ampla dis cussão na cidade de Poconé, no meu Estado, Mato
Grosso, a respeito da situação preocupante da pecuária pantaneira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estaremos votando amanhã, aqui no plenário, o projeto
mais importante do Presidente Fernando Henrique
Cardoso na área am bi en tal, o pro je to mais con sis tente do Governo Federal, nos dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o Projeto
Pantanal, por meio do qual tenho absoluta convicção
de que o Senado da República oferecerá ao Governo
brasileiro e aos Estados irmãos de Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul a oportunidade ímpar da preserva ção do Pan ta nal. Aque la que é a ma i or pla ní cie ala gada do mundo precisa ser preservada pela riqueza
da sua fauna e da sua flora. O Governo brasileiro federaliza recursos para o Programa Pantanal, destinando US$200 milhões ao Mato Grosso do Sul e
US$200 milhões ao Mato Grosso; e nessa primeira
etapa do projeto que aprovaremos amanhã serão
US$82 milhões. É importante enfatizar que estamos
dando um grande passo para manter o Pantanal
como patrimônio da humanidade.
Faço questão de dizer, Sr. Presidente, que na
semana passada, no mesmo dia, eu e o Senador Jo nas Pinheiro – por termos recebido na mesma data e
na mesma época as reivindicações do setor do Pantanal lá do meu Estado de Mato Grosso – tivemos
oportunidade de apresentar um projeto que, se não é
rigorosamente igual, é rigorosamente semelhante no
sentido de uma pequena mudança no Fundo do Cen -
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tro-Oeste. Estou propondo em meu projeto, na alteração do FCO, no caso das alterações para o fortalecimen to e re cu pe ra ção da pe cuá ria ex ten si va na re gião
do Pantanal mato-grossense, 4% ao ano para minis e
pequenosprodutores; 5% ao ano para os mé di os produtores; 7% ao ano para os grandes produtores, observando-se prazo de até 12 anos para amortização
do principal, com cinco anos de carência, sendo que
os juros serão pagos anualmente, mesmo no ano de
carência.
Estabeleço outro parágrafo concedendo à pecuária do Pantanal bônus de adimplência de 25%
para os que desenvolvem suas atividades como pecuaristas na região do Pantanal mato-grossense e de
15% para os mutuários das demais regiões, desde
que a parcela da dívida seja paga até a data do respectivo vencimento. Proponho que a taxa de juros do
FCO, que está em tor no de 6%, para a re gião do Pan tanal seja 4% e que, se a dívida for paga em dia, haja
um bônus de 25%, sendo de 6% para as demais regiões.
Por que faço isso, Senador Ramez Tebet? Porque o Pan ta nal é in te res san te. No ins tan te em que va mos aprovar aqui US$400 milhões para a preservação do Pan ta nal, para ter mos uma po lí ti ca de rede de
esgoto e saneamento básico, terá saúde o Pantanal,
terá saúde o rio, terá saúde a fauna ictiológica, e não
haverá problema para o consumo do nosso peixe.
Mas, no instante em que fazemos isso, não podemos
nos esquecer de que, se não valorizarmos o pecuarista do Pantanal, estaremos submetendo o Pantanal
mato-grossense a uma tragédia. O boi não pre ci sa do
Pantanal, mas o Pantanal precisa do boi. O boi vive
em qualquer lugar, cresce em qualquer lugar, mas o
Pantanal precisa do boi.
Tenho alguns dados do Pantanal, no meu Estado de Mato Grosso – mas no Mato Grosso do Sul não
deve ser diferente, Senador Ramez Tebet –, que são
por demais assustadores. Primeiro, por que o Pantanal precisa do boi? Porque no Pantanal existe uma
for ma ção de mas sa seca e acú mu lo de ma te ri al de fá cil com bus tão; se não tem o boi para pas tar vai se for mar um acúmulo de material de fácil combustão, e
nem o Governo Federal, nem os Governos de Mato
Gros so e de Mato Gros so do Sul con se gui ri am fa zer o
investimento ne ces sá rio para im pe dir os in cên di os no
Pan ta nal. Uma fa ís ca pode tra zer uma tra gé dia, como
trouxe, há dois anos, no Pantanal. E até a combustão
espontânea vai causar uma tragédia no Pantanal
mato-grossense, porque o boi está sendo retirado de
lá.
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Há o pensamentoequivocado de al gu mas or ganizações não-governamentais que querem transformar o Pantanal numa região contemplativa, mas eles
precisam aprender com os verdadeiros cientistas do
Pantanal, que são os pantaneiros, que sustentaram o
Pan ta nal a vida toda com o boi so bre as pas ta gens do
Pantanal. Se isso não ocorrer, vislumbra-se uma tragédia enorme!
Por outro lado, dados do IBGE e do INDEA –
Instituto de Defesa Agropecuária, de Mato Grosso
demonstram a redução do rebanho localizado no Baixo Pantanal:
Em 1975, Barão de Melgaço tinha 126.655 cabeças de gado e, em 2000, 62.484; Cáceres tinha
346.707 e, em 2000, 236.685; Nossa Senhora do Livra men to ti nha 51.982 e, no ano pas sa do, 23.747; Po co né ti nha 349.714 e, em 2000, 75.319; Le ver ger foi o
único Município onde se verificou um aumento no nú mero de cabeças de gado, passando de 117.018 cabeças, em 1975, para 275.064, em 2000. Logo, a região do Pantanal, que, em 1975, contava com
992.076 cabeças, sofreu um decréscimo em 2000,
atingindo um rebanho de 673.299 cabeças.
Se o boi que sai do Pantanal é o verdadeiro
bombeiro da região, pois evita os incêndios, precisamos discutir o assunto fraternalmente com as organizações não-governamentais, que, indubitavelmente,
compraram áreas de 100 mil a 200 mil ha no Pantanal
com as melhores das intenções, com o interesse supre mo de pre ser var a re gião. Con tu do, se não for pos sível criar gado bovino extensivamente na região,
esta se tor na rá um bar ril de pól vo ra, que po de rá jo gar
por terra todo o esforço que envidaremos amanhã,
aprovando um grande projeto do Governo Federal,
dos Go ver nos de Mato Gros so e Mato Gros so do Sul.
Tanto eu quanto o Senador Jonas Pinheiro esperamos que os dois Estados irmãos, Mato Grosso e
Mato Gros so do Sul, unam-se não para es pe rar mos e
aprovarmos com urgência o projeto do Senador Jonas Pinheiro ou o meu, mas para transformarmos
esse projeto urgentemente numa medida provisória,
a fim de que possamos con tri bu ir para aju dar a sal var
a pecuária pantaneira.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT) – Concedo um aparte ao Senador
Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Ante ro Paes de Bar ros, pen so que nós, de Mato Gros so e de Mato Grosso do Sul, viveremos amanhã um
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instante de muita importância, porque iremos ver a
concretização do processo legislativo que ratificará
todo um trabalho preparado, interna e externamente,
desde 1995. O atual Governador Dante de Oliveira,
de Mato Grosso, e o ex-Governador Wilson Barbosa
Martins, de Mato Grosso do Sul, foram ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso em defesa do Pantanal.
Os dois Estados se uniram, porque ninguém ignora
que essa planície alagada, uma das ma i o res do mundo, é um ecossistema indivisível, a exigir, portanto,
um tra ta men to igual para o Pan ta nal Mato-Gros sen se
e para o Pantanal Sul-Mato-Grossense. Viajou-se ao
exterior – acompanhei isso, V. Exª ainda não se encontrava aqui, embora o Senador Jonas Pinheiro e
outros aqui se encontrassem – e técnicos do organismo financeiro internacional estiveram aqui no Brasil.
O Ministério do Meio Ambiente também foi aos dois
Estados da Federação. De tal or dem, que este gran de
evento, o gran de Pro gra ma Pan ta nal, que ob je ti va dar
qualidade ao desenvolvimento da região, que prevê o
desenvolvimento auto-sustentado da re gião, o de senvolvimento racional da região, obedecendo-se à vocação do Pantanal disso tenho certeza, Senador
Antero Paes de Bar ros ocor re rá ama nhã. E o Se na do
viverá um dos grandes dias porque, segundo penso,
será o maior projeto do ano 2001. Vamos votar amanhã. V. Exª aborda hoje um assunto que diz respeito
aos fundos constitucionais. V. Exª defende um projeto
de sua autoria e do Senador Jonas Pinheiro, que já
conheço porque conversei com o Senador Jonas Pinhe i ro e, su per fi ci al men te, com V. Exª. Mas o Senador
Jonas Pinheiro já havia me dado conhecimento e tro camos idéias. Está na Cons ti tu i ção e tam bém está referido no Projeto Pantanal Mato-Grossense, Pantanal
que é um só, e diz res pe i to tam bém a Mato Gros so do
Sul. Assim, quero dizer que estou solidário ao projeto
de V. Exª. Trata-se de uma região diferenciada; de
uma região que precisa realmente de um tratamento
diferenciado. Portanto, como há para o semi-árido do
Nordeste juros diferenciados, é natural que essa região, que re ce be rá re cur sos do Pro je to Pan ta nal, também tenha juros diferenciados para aquele que lá tra balha obedecendo a sua vocação. Cumprimento ainda V. Exª por outro ponto importante do seu pronunciamento, ao demonstrar que realmente defendemos o
meio ambiente. Isso precisa ficar claro. Todos nós de
Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, to dos nós que
conhecemos o Pantanal temos interesse em conservá-lo. Por outro lado, precisamos defender o homem,
melhorar as condições de vida de quem lá trabalha e
de sen vol ver os mu ni cí pi os con si de ra dos pan ta ne i ros.
Há duas dezenas de municípios entre os Estados de
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Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que receberão –
como afirma V. Exª –, esses recursos, que aprovaremos amanhã, para uma qualidade melhor de vida,
com água potável, esgoto, saneamento e educação
ambiental. São recursos para dotar esses municípios
de infra-estrutura, a fim de que possamos desenvolver na região, sempre obedecendo à sua vocação, a
indústria do ecoturismo, o que hoje o mundo inteiro
deseja: lazer de acordo com a natureza. O mundo tal vez es te ja can sa do dos gran des mu se us e ago ra quer
aproveitar aquilo que Deus colocou à sua disposição.
Também quero cumprimentá-lo efusivamente e o Senador Jonas Pinheiro pela iniciativa, que tem o meu
integral apoio, já que precisamos realmente proteger
as populações que ali habitam e defender o homem
que produz no Pantanal, incentivando-o no trato dos
seus ne gó ci os. É mu i to im por tan te que isso acon te ça.
Esse projeto tem de tramitar rapidamente nesta Casa
e, por isso, juntarei as minhas modestas forças às de
V. Exªs para carregar, se for preciso, de gabinete em
gabinete – como nós, de Mato Grosso e de Mato
Gros so do Sul, es ta mos fa zen do, in de pen den te men te
de cor par ti dá ria –, esse pro je to que será vo ta do ama nhã nesta Casa, pois já está na pauta em regime de
urgência. O valor total dele é de R$400 milhões –
como V. Exª falou –, sendo R$200 milhões para cada
Estado, mas amanhã serão votados aqui somente
R$82 milhões – é a primeira parte do empréstimo.
Agradeço a V. Exª pelo aparte e cumprimento-o, assim como o Senador Jo nas Pi nhe i ro, pela ini ci a ti va de
modificação nos Fundos do Centro-Oeste, a fim de
baixar os juros para aqueles que trabalham no Pantanal.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT) – Agradeço a V. Exª e peço que seu
aparte seja incorporado ao meu pronunciamento.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT) – Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Senador
Antero Paes de Barros, V. Exª começou a des cre ver a
história do Pantanal e tenho uma que tem muito a ver
com o despovoamento do Pantanal Mato-Grossense.
Em 1974, com a grande enchente do Pantanal, o Governobrasileiro, aproveitando um programa chamado
Proterra, incentivou a saída de matrizes daquela região. Desse modo, alguém que tivesse uma propriedade no norte do Estado de Mato Grosso e quisesse
ir ao Pantanal comprar matrizes poderia fazê-lo, beneficiando-se de juros baratos. A partir de então, co-
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meçamos a assistir ao esvaziamento do Pantanal. O
despovoamento do Pantanal teve origem naquela
época. Depois ocor re ram os pla nos eco nô mi cos e notamos que o Pantanal ficou pobre. Essa foi a intenção
da nossa emen da, que tem um raio de ação me nor do
que a de V. Ex.ª. Quero apenas estabelecer a comparação com o pantanal mato-grossense, em função da
sua pobreza econômica e da vontade dos pantaneiros de recuperar, levantar a cabeça, ganhar sua
auto-estima. Assim, propus a extensão do que se
concede para o semi-árido do Nordeste ao Pantanal
Mato-Grossense, incorporando evidentemente os
dois Estados. Já estive com o Ministro Pedro Parente
e S. Ex.ª considerou muito simpática a idéia. Estive
também com o Ministro Fernando Bezerra, em cujo
Ministério funciona a administração dos fundos constitucionais. Fui ao Ministério da Fazenda e conversei
com o Dr. Geraldo Fontelles, e todos estão conscientes de que o pantanal me rece.Portanto, va mos tra balhar nas duas emendas. Talvez a emenda da minha
lavra possa ter até a condição de ganhar imediatamente uma reedição da medida provisória que trata
dos fundos fiscais – Fundo de Investimentos do Nordeste (Finor) e Fundo de Investimentos da Amazônia
(Finam), ou seja, talvez ela tenha condições já de ga nhar esse benefício. Entretanto, é pouco em relação
ao que V. Ex.ª está propondo. Vamos trabalhar, portanto, nas duas emendas. A de V. Ex.ª tem um lastro
muito maior porque, de fato, propõe uma queda vertiginosa dos juros para as três categorias, e a nossa
apenas aumenta ou rebate, que é 15% para quem
paga em dia e aumenta ou rebate para quem paga
25%, em dia em relação aos juros que hoje existem.
Muito obrigado pela oportunidade desse aparte.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT) – Gostaria de também incorporar ao
meu pronunciamento o aparte do Senador Jonas Pinheiro e dizer da nossa esperança de que o Governo
brasileiro te nha a cla ra com pre en são das de si gual dades regionais. Desde Aristóteles, aprendemos que
devemos tratar de forma desigual os desiguais. É evidente que é mu i to mais di fí cil cri ar o gado no pan ta nal
mato-grossense, onde ele tem uma taxa de nascimento menor e a convivência com animais predadores – como é o caso da onça – do que criar o gado em
outra região.
É evidente que o pecuarista que está no pantanal, preservando-o, necessita também de um apoio
diferenciado do Governo brasileiro. Como se trata
apenas de uma região do País com dificuldades eco nômicas, é claro que contamos com a compreensão
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do Presidente Fernando Henrique e do Governo Federal para fazer a política correta, criando diferenças,
para que estabeleçamos justiça fiscal e a possibilidade de uma pro du ção pe cuá ria no pan ta nal mato-gros sense.
Gos ta ria de en cer rar, pe din do o apo io da Casa e
de to dos os Se na do res para o pro je to do Se na dor Jo nas Pinheiro e, também, o da minha autoria, para po dermos contribuir para a preservação, para o desenvolvimento sustentado do pantanal mato-grossense.
Eram essas as considerações, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Antero Paes
de Barros, o Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – 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, inscrevi-me agora
para tratar de um assunto que me preocupa e deve
preocupar também esta Casa, porque conhecemos o
sistema de parceria na pecuária. É uma idéia nascida
há treze anos, que pegou bem. Há alguns anos, essa
idéia foi de for ma da e apa re ce ram vá ri as em pre sas no
mer ca do que pas sa ram a agir de for ma até de so nes ta
com a chamada parceria pecuária. Esse mercado
deu certo, sobretudo para aqueles que são afeitos às
lides pecuárias.
Sr. Presidente, esse assunto ficou tão tumultuado que foi pre ci so que o Go ver no Fe de ral, por meio de
algumas idéias nascidas de alguns parlamentares e
empresários, editasse uma medida provisória, dando
à CVM as condições para coordenar essa ação, já
que se tratava de captações populares, como no sistema financeiro. Participei da relatoria dessa medida
provisória, que se transformou em lei, inclusive sem
projeto de conversão. Ela foi aprovada como editada
pelo Governo.
A CVM, em função daquilo que lhe foi dado fiscalizar, regularizou esse mercado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lembro-me de que já havia seis empresas no setor, mas
restam apenas duas. As outras quatro saíram do setor, uma vez que não enquadravam nos padrões que
a CVM exi gia. As duas em pre sas que fi ca ram cres ce ram, apa re ceu mais uma em pre sa e, ago ra, sa be mos
que há mais qua tro en tran do nes se ramo do mer ca do.
Isso está valorizando os setores pecuário e agrícola.
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Sr. Presidente, na semana passada surgiram
vários rumores em função do edital de audiência pública que a CVM colocou na Internet, segundo o qual
o sistema de controle seria mudado. As três empresas do se tor não ti nham con di ções de adap ta ção ime diata. Cheguei a falar, por telefone, ao Dr. José Luiz
Osório de Almeida Filho, Presidente da CVM, que o
edital estava provocando um certo ner vo sis mo no setor de parceria. Combinamos que na sexta-feira ele
teria um encontro com os advogados das empresas.
No sábado, iria para o México e voltaria na segunda
ou terça-feira, quando estará disponível para uma re união conosco no Rio de Janeiro. Propus a reunião
exatamente porque conheço o quanto o sistema de
parceria tem dado certo no Brasil.
Quando as empresas che gam com pran do o boi,
o bezerro, propondo em dezoito meses resgatar
aquela quantidade de arrobas, é evidente que quem
ganha com isso é o produtor rural, pois aumenta o
preço de seu produto. Quem ganha com isso é a Nação, por que se tra ta de re cur so que sai do meio ur ba no para ser aplicado no meio rural. É o chamado fazen de i ro de as fal to; é isso que es sas em pre sas es tão
fazendo. Mas evoluiu o processo desse edital da semana passada para cá. Li uma manchete hoje na Folha de S.Paulo: ”Aplicação em boi gordo pode ir para
o brejo“. E via Internet agora; o mercado ficou extrema men te ner vo so; os in ves ti do res es tão to dos apa vorados. Veja que perigo correm hoje essa grande idéia
e essas empresas. Portanto, Sr. Presidente, estou
mar can do ama nhã uma au diên cia jun to à CVM, co or de na da pelo nos so ami go e com pa nhe i ro des ta Casa,
que por aqui transitou como assessor parlamentar,
que é o Edson Garcia, Di re tor da CVM aqui em Bra sí lia, ho mem da ter ra de V. Exª, do Mato Gros so do Sul,
filho do brilhante Deputado Edson Garcia, da região
de Dourados. Recebi uma colaboração na qualidade
de relator dessa medida provisória e na qualidade,
também, de quem se preocupou quando essa parceira pe cuá ria es ta va pe ri gan do, e não quero que ela ve nha hoje a falecer.
Portanto, este Congresso Nacional, que aprovou essa medida provisória, tem que reagir, porque,
numa área tão crí ti ca e tão ner vo sa, como é o caso de
qualquer tipo de mercado financeiro, pode vir a prejudicar esses termos.
A propósito, hoje vi na Gazeta Mercantil um co municado de uma dessas empresas. E essa empresa, a Fazenda Reunida Boi Gordo, que é a maior de las, diz que está tra ba lhan do e já res ga tou 20 mi lhões
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de arrobas de boi, que não deve a nenhum investidor
do setor. Portanto, o que está acontecendo?
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
devemos nos unir a fim de não deixarmos que esse
sistema venha a perecer. Amanhã, espero receber a
compreensão da CVM e que palavras mal colocadas
ou informações sigilosas não se tornem públicas e
tragam propagandas, impressões, notícias alar mantes como essa que estamos vendo neste instante:
”Aplicação de boi gordo pode ir para o brejo“.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Concedo o aparte ao Senador Moreira Mendes, do PFL do
Estado de Rondônia, que também é afeito à lide pecuária.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Senador
Jonas Pinheiro, V. Exª mais uma vez dá uma demonstração inequívoca de que é absolutamente comprometido com o setor produtivo do nosso País, com a
agricultura e com a pecuária. Tenho dito em Rondônia, por onde ando, que o grande parceiro da agricultura e da pecuária – e nosso Estado tem sua economia toda calcada nesses dois segmentos – é o Senador Jo nas Pi nhe i ro. Fico até com re ce io de que, de re pen te, V. Exª trans fi ra seu tí tu lo para o Esta do de Ron dônia e que se eleja Senador pelo meu Estado. Mas,
se tal ocorresse, o Estado estaria muito bem representado. V. Exª, novamente, aborda um tema de vital
importância. Prestei muita atenção. Quero dizer-lhe
que não está sozinho nessa briga e que, certamente,
vai con tar com o apo io de to dos os de ma is Se na do res
que são comprometidos com a nossa agricultura e
com a nossa pecuária. Particularmente, quero reafirmar minha disposição nesse sentido. Penso, até, que
se es ti vés se mos tra tan do de al gu ma ins ti tu i ção fi nanceira talvez não houvesse tanto problema, mas como
se trata de um assunto que está ligado à pecuária do
Brasil, há toda essa sorte de dificuldades que deixa
transparecer que há verdadeiramente um interesse
de que esse segmento tão importante não prospere.
Falo, como V. Exª bem de fi niu, do pe cu a ris ta do as falto. Pa ra be ni zo V. Exª pela opor tu ni da de do pro nun ci amento e por sua manifestação, uma vez mais, em defesa da pecuária brasileira.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Muito
obrigado, Senador Moreira Mendes. O fato merece
essa urgência que estamos comentando, porque o
perigo é muito grande. Trata-se de milhares e milhares de investidores.
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Quero fazer justiça à CVM. Na semana passada, comentei sobre este assunto por telefone com o
Dr. José Luiz Osorio de Almeida Filho, que me disse
que estava com o edital que deveria ser liberado na
quinta-feira ou na sexta-feira. Entretanto, em função
da minha manifestação, sua publicação foi adiada, a
fim de se examinar o equívoco existente, pois a CVM
não pode de i xar o mer ca do ner vo so por ca u sa da pa lavra de um de seus representantes.
Senador Moreira Mendes, essa é a nossa preocupação, daí a urgência em discutirmos o assunto.
Hoje recebi uma grande quantidade de ligações e de
e-mails. Re co nhe ço que a si tu a ção é gra ve para uma
idéia extraordinária que está dando certo no Brasil, a
favor dos nossos pecu a ris tas. Vi a nota da própria Fa zenda Re u ni da Boi Gor do, que já res ga tou 20 mi lhões
de arrobas de boi nos seus 13 anos de existência,
sem causar prejuízo nenhum. Por outro lado, desde
que foi emitida a medida provisória, a CVM agiu e,
das seis empresas que havia no mercado, muitas de las causando prejuízo, algumas foram fechadas; as
que ficaram são empresas sadias: a Bayman, por
exemplo, que trabalha com suínos, em parceria, e a
Arrobas, que é uma empresa pequena, estão indo
muito bem.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – TO) – Antes
de encerrar, concedo o aparte ao eminente Senador
Iris Rezende, do PMDB de Goiás, homem afeito à
agricultura, ex-Ministro da Agricultura.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Muito obrigado, Senador Jonas Pinheiro. Mais uma vez, quero
lou var a atu a ção de V. Exª, como re pre sen tan te de um
Estado legitimamente agropastoril como é o Mato
Grosso. V. Exª aqui tem representado seu Estado e o
setor agropastoril extremamente bem. Uma vez convidado para uma reunião de dimensão nacional, com
pecuaristas e agricultores em Goiás, indaguei se V.
Exª estaria presente. O organizador imediatamente
perguntou o porquê da minha indagação. Ao que eu
res pon di que, não es tan do Jo nas Pi nhe i ro pre sen te, a
reunião não seria completa. Na verdade, V. Exª é um
dos melhores representantes do segmento no Congresso Nacional. É difícil imaginar uma dedicação in teira, completa, total como é a de V. Exª ao setor. De
forma que faço das preocupações de V. Exª a minha
preocupação. Fica V. Exª credenciado para falar à
CVM em nosso nome também e, posso dizer, em
nome de qua se todo o Se na do, a res pe i to das pre o cu pa ções que V. Exª vai ma ni fes tar ama nhã. Estou cer to

ABRIL 2001
04885 Terça-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de que tudo isso não passa de um equívoco. Nós –
posso dar o meu testemunho – conhecemos bem o
trabalho que essas empresas vêm realizando em
uma área, como disse bem V. Exª, de muita utilidade
para a pecuária, pois traz recursos de fora para consolidar o nosso meio e, ao mesmo tempo, abre fonte
de renda para outras pessoas. Trata-se, portanto, de
um trabalho extraordinário, e V. Exª tem toda a nossa
solidariedade. . Estaremos juntos quando a sua presença for reclamada.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Senador Iris Rezende, eu gostaria de aproveitar esse elogio, às vezes injusto, ao meu nome, como V. Exª e o
Senador Moreira Mendes se referiram, para amanhã
ir ao Rio de Janeiro tratar do assunto.
Portanto, Sr. Presidente, peço à Mesa dispensa
da minha presença amanhã no plenário do Senado
Fe de ral. Qu e ro, Sr. Pre si den te, com sua au to ri za ção e
com a au to ri za ção des ta Casa, uma vez que esta me dida provisória de certa forma nasceu aqui e foi apro va da e trans for ma da em lei aqui, eu gos ta ria de me re cer o apo io de V. Exª para no Rio dis cu tir com a Di re to ria da CVM este assunto que é sério e grave. Espero
trazer amanhã do Rio de Janeiro, à tarde ou à noite,
boas informações a respeito dessa idéia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jonas Pinheiro, o Sr. Moreira Mendes, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez Tebet.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet.) – Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao ilustre Senador Moreira Mendes pelo prazo regimental de 20
minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro nes ta tar de,
por ques tão de jus ti ça, fa zer re fe rên cia ao mais re pre sentativo gru po de te a tro do meu Esta do, Ron dô nia, o
Gru po Êxo do, que, com mu i ta pro pri e da de, tem-se firmado com a encenação da peça teatral ”Homem de
Nazaré“, na conhecida ”Jerusalém da Amazônia, espa ço con si de ra do o se gun do ma i or te a tro a céu aber to do mundo, ficando atrás apenas da Nova Jerusalém, em Pernambuco.
Para sa tis fa ção dos ron do ni en ses, na quin ta-fe ira, dia 23 do mês de mar ço úl ti mo, aque le gru po di vul gou as parcerias e o apoio recebido para a encenação da peça e a exi bi ção ao vivo pela Rede Ama zô ni-
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ca de Televisão, por meio do satélite Amazon Sat,
podendo ser assistida por todo o mundo.
O coquetel de lançamento da peça contou com a
presença do representante do Presidente da Rede
Amazônica de Televisão, Dr. Phellipe Down, que, com a
sua gran de vi são de fu tu ro, teve a sen si bi li da de de apo iar a arte e a cultura de Rondônia. De acordo com o con trato firmado com o grupo, as imagens do espetáculo
serão enviadas, como já disse, via satélite, pelo canal
aberto (em UHF) Amazon Sat, para todo o mundo.
A peça ”Homem de Nazaré“, que tem, nada
mais, nada menos, do que 20 anos e que há oito está
sendo encenada na cidade cenográfica na BR 364,
em Porto Velho, acontecerá entre os dias 24 e 26 de
maio próximo.
Com a divulgação pela televisão via satélite, a
expectativa é de se multiplicar muito o número de espectadores, que poderá atingir cer ta men te muitos mi lhares em todo o mundo.
Para José Monteiro, diretor do grupo Êxodo, a
di vul ga ção do tra ba lho para o mun do é a co ro a ção de
duas décadas de crença, esperança, luta, trabalho e
dedicação extremada de uma equipe que jamais baixou a cabeça, mesmo nos momentos mais críticos.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
como nós bem o sabemos, não há vitória sem luta. E
esse foi o ca mi nho se gui do pelo Grupo Êxo do. O ”Ho mem de Nazaré“ é hoje um evento de proporções gi gantesca, pois conta com a atuação de 200 atores e o
apoio de 50 técnicos. Exige também a utilização de
efeitos especiais, iluminação, trilha sonora, figurino e
composição cenográfica, em nível profissional, para
um espetáculo, ao vivo, com duas horas de duração.
A arte, a mais sincera expressão de sentimento
de um povo, ganha espaço em Rondônia. Esse reconhecimentocomeça, entre outras for mas, com a ”Mo ção de Aplauso“ que recebeu da Assembléia Legislativa do Estado, proposta pelo Deputado Estadual Ra miro Negreiros do PFL/RO, pela apresentação do espetáculo ”Homem de Nazaré“.
O Grupo Êxo do, cri a do em 1985, ini ci ou sua tra jetória com apresentações em pequenas paróquias
da cidade, passando a espaçosma io res, como o Fer roviário Atlé ti co Clu be, o SESC e até mes mo em cam pos de futebol, para atender à crescente platéia, culminando com um espaço próprio, que não só trará
me lho res con di ções para apre sen ta ção da peça, mas
também maior conforto e segurança para o público,
que soube valorizar esse belíssimo trabalho artístico,
prestigiando as apre sen ta ções numa per fe i ta em pa tia
com o teatro.
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Outra for ma de re co nhe ci men to do es pe tá cu lo é
o fato de hoje es tar ca ta lo ga do no calendário de turismo da Embratur como o segundo do país e do mundo
no gê ne ro, e anu al men te ser ins cri to no guia da re vis ta Quatro Rodas. O espetáculo consta também no
Roteiro da Fé, editado pela Embratur.
Tal evento, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tem relevância tanto para Rondônia quanto para
o Brasil, como ficou claro nas palavras do Presidente
da Embra tur, Dr. Caio Luiz de Car va lho, ao apre sen tar
o Roteiro da Fé, incluindo ”O Homem de Nazaré“:
”...pesquisa da Universidade de São Paulo mostra
que existem cerca de 15 milhões de brasileiros in teressados em destinos religiosos, uma modalidade tu rística que vem apresentando um considerável crescimento“. E também, por ocasião do lançamento do
Roteiro da Fé, o Ministro Carlos Melles, do Espor te e
Turismo, foi enfático: ”De fato, estamos apenas consolidando o que os brasileiros já identificaram como
um de seus principais destinos turísticos. Quinze milhões – quase 10 % da nossa população – movem-se
anu al men te em bus ca de en con tro es pi ri tu al, para pedir a graça e agradecer sua concessão“.
Não posso esquecer as sábias palavras do
Arcebispo do Rio de Janeiro, D. Eugênio de Araújo
Sales, que lembrou o texto bíblico do Êxodo 5,3,
quan do o Se nhor Deus dis se a Mo i sés: ”A ter ra que tu
pi sas é san ta“, e acon se lhou-o ”es te ja pron to tam bém
a exercer a caridade fraterna, principalmente quando
a viagem for coletiva. Essas disposições poderão ser
alcançadas com uma preparação dos peregrinos me diante reflexões prévias e oração“.
E, para finalizar meu discurso, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, digo: Rondônia
está de parabéns, uma vez que preserva sua tradição
e sua memória mediante a arte e a cultura, abrindo
mais um espaço para que o tu ris mo no Bra sil, ati vi dade do pre sen te e mais ain da do fu tu ro cres ça, pro por cionando maior bem-estar e valorizando a dignidade
e o trabalho do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Jonas Pinheiro.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 50, DE 2001
Altera dispositivo da Lei nº 10.182,
de 12 de fevereiro de 2001, que dispõe
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sobre isenção do imposto sobre produtos industrializados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Dê-se a seguinte redação ao Art. 1º da
Lei nº 10.182, de 12 de fe ve re i ro de 2001, e a seus pa rágrafos:
“Art. 1º É restaurada a vigência da Lei nº 8.989,
de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações
determinadas pelo art. 29 da Lei nº 9.317, de 5 de de zembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro
de 2005 (NR).
“§ 1º No período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 1999, a vigência da Lei nº 8.989, de 1995,
observará as prescrições contidas no art. 2º da Lei nº
9.660, de 16 de junho de 1998.
“§ 2º É mantida a isenção fiscal aos portadores
de deficiência física na forma do art. 1º, inciso IV, da
Lei nº 8.989, de 1995, para aquisição de veículos mo vidos a qualquer combustível.
“§ 2º (A) Apli ca-se o dis pos to no caput do Art. 1º
da Lei nº 8.989, de 1995, aos veículos destinados a
transporte escolar, quando adquiridos por Prefeituras
de Municípios que tenham até 100 mil habitantes.“
Art. 2º Esta lei entra em vigor a 1º de janeiro do
ano seguinte ao de sua publicação.
Justificação
A substancial elevação no número de matrículas no ensino fundamental, em especial nos Estados
mais pobres do País, constituiu um dos efeitos extremamente positivos do Fundef. Verificou-se um aumento geométrico nas matrículas e também na freqüência às escolas.
Em função desse aumento, porém, multiplicaram-se para as populações das regiões mais pobres
as dificuldades com o acesso aos estabelecimentos
de ensino. Já muito grandes na periferia dos maiores
centros urbanos, essas dificuldades se multiplicam
nos mu ni cí pi os mais afastados e pobres. Os estudantes precisam percorrer distâncias longas, às vezes
em con di ções pre cá ri as em ter mos de vias de aces so
e de iluminação. As Pre fe i tu ras dos pe que nos mu ni cípios não conseguiram, por falta de recursos, estabelecer sistemas eficientes de transporte escolar. O Minis té rio da Edu ca ção tem um pro gra ma de trans por te
escolar que financia municípios, mas que está longe
de atender a suas reais necessidades.
Não é raro encontrarem-se crianças sendo
transportadas em caminhões em mau estado, superlotados ou sem condições de segurança. Tivemos re -
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gistros de acidentes, alguns deles graves. São as vidas de nossos jovens que estão em risco. Tomam-se
ne ces sá ri as pro vi dên ci as para cor ri gir essa si tu a ção.
Seria o caso da abertura de linhas especiais de
crédito destinadas aos municípios de pequeno porte.
Não se trata de questão legislativa. Caberia aí ao Poder Executivo adotar as providências necessárias. O
BNDES, por exemplo, conta com fundos disponíveis
para investimentos sociais, sendo o financiamento do
transporte escolar um excelente alvo para sua ação.
Ou tra sa í da se ria a ado ção de me di das pon tu a is
que proporcionem alívio a essa difícil situação e que
procurem corrigir as distorções mais gri tan tes. Esse é
o ob je ti vo do pre sen te pro je to de lei, que pre vê a isen ção do imposto sobre produtos industrializados em
determinados casos. O Poder Executivo vinha reeditan do me di da pro vi só ria com o ob je ti vo de es ten der e
garantir a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995, que isen ta do im pos to so bre pro du tos in dustrializados, entre outros, os veículos adquiridos para
prestar serviços como táxis. A vigência da referida lei
foi, inclusive, restaurada pela recente Lei nº 10.182,
de 12 de fevereiro de 2001. Se contam com incentivo
dessa natureza os táxis, inexiste razão para que não
se estenda esse tipo de benefício aos veículos destinados ao transporte escolar. Procuramos apenas es tender seus benefícios a determinados bens absolutamente necessários hoje aos sistemas de ensino.
Respeitando ainda as disposições das últimas
leis de Diretrizes Orçamentárias, assim como a Lei de
ResponsabilidadeFiscal,diferimos a vi gên cia das al terações propostas na Lei nº 10.182, de 12 de fevereiro
de 2001, para que se possa pro ce der à ne ces sá ria estimativa da renúncia de receita e seu impacto sobre o
Orça men to Ge ral da União. Des sa for ma, os efe i tos do
presente projeto de lei só deverão ocorrer a partir de
10 de janeiro do ano seguinte ao de sua publicação.
Proponho, paralelamente, que a vigência da Lei
nº 8.989, prorrogada pela Lei nº 10.182 até 31 de dezembro de 2003, seja estendida até 31 de dezembro
de 2005. Os efeitos da Lei nº 8.989 são benéficos, tanto
assim que, em qualquer hipótese, se completariam
oito anos de sua vigência, sucessivamente ampliada
por força de medidas provisórias — tudo isso sem falar
que a mesma lei teve versões anteriores, com o mesmo objetivo. Ao proceder a essa nova extensão garantem-se expectativas de direito e oferece-se maior capacidade de planejamento aos variados seg men tos da
economia afetados pelo dispositivo.
Os efeitos deste projeto - que implicaria renúncia fiscal de porte muito pequeno, dada a limitação do
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poder aquisitivo dos municípios beneficiados - seriam
extremamente positivos para uma parcela substancial dos brasileiros, possibilitando-lhes o acesso a serviços hoje de qualidadeprecária. De que bra, te ria efe ito positivo sobre o sistema de ensino, complementando o que se vem fazendo por meio do Fundef.
Sala de sessões, 2 de abril de 2001. – Senador
Freitas Neto.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos lndustrializados (IPI) na aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passa geiros, bem
como por pessoas portadoras de deficiência física e aos destinados ao transporte
escolar, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros de fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta (SAE), quando adquiridos por:
....................................................................................
IV – pessoas que, em razão de serem portadoras de deficiência física. não possam dirigir automóveis comuns.
....................................................................................
LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o regime tributário
das microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o Sistema Int
Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 29. O inciso I do art. 1º e o art. 2º da Lei nº
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º .............................................................
I – motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de sua propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular de autorização, permissão ou concessão do Poder Público e que destinam o automóvel à
utilização na categoria de aluguel (táxi);
....................................................................................
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Art. 2º O benefício de que trata o art. lº somente
poderá ser utilizado uma vez, salvo se o veículo tiver
sido adquirido há mais de três anos, caso em que o
benefício poderá ser utilizado uma segunda vez."
....................................................................................
LEI Nº 9.660, DE 16 DE JUNHO DE 1998
Dispõe sobre a substituição gradual
da frota oficial de veículos e dá outras
providências.
....................................................................................
Art 2º Todos os veículos leves com capacidade
de motorização superior a um mil centímetros cúbicos adquiridos por pessoas fí si cas com in cen ti vos fiscais ou qualquer outro tipo de subvenção econômica
deverão ser movidos a combustíveis renováveis.
§ 1º A aquisição de ve í cu los mo vi dos a com bustíveis renováveis por meio de financiamento ou consórcio terá prazo superior em, no mínimo, cinqüenta
por cento dos prazos estabelecidos para a aquisição
de seus equivalentes movidos a combustíveis líquidos não-renováveis.
§ 2º Excluem-se da obrigatoriedade prevista no
caput deste ar tigo os veículos destinados a portadores de deficiências físicas.
....................................................................................
LEI Nº 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001
Restaura a vigência da Lei nº 8.989,
de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe
sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados fica, reduzido imposto de importação para os produtos que
especifica, e dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 51, DE 2001
Dispõe sobre a liberação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Sem prejuízo das sanções administrativas e criminais cabíveis, nos demais casos de infração às normas reguladoras do PNAE, a inobservância do prazo de prestação de contas dos recursos do
programa repassados aos Mu ni cí pi os não implicará a
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sus pen são do re pas se dos re cur sos du ran te o pri me iro exercício financeiro do mandato do novo Prefeito.
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data da sua pu blicação.
Justificação
Trata-se de proposta que tem por objetivo re solver, em ca rá ter per ma nen te, a ques tão da sus pen são
do repasse dos recursos do PNAE aos municípios
com pendência de prestação de contas dos recursos
recebidos pelos prefeitos com mandato expirado.
A questão, que vem sendo suscitada no noticiário da imprensa, preocupa vivamente todos os interessados no sucesso não somente das novas ad ministrações municipais empossadas em 1º de janeiro
último, mas de todas aquelas democraticamente eleitas segundo os cânones da Carta Política em vigor.
Segundo matéria publicada no Jornal do Brasil do
dia 10 de fevereiro(p. 5), “o Mi nis tro da Edu ca ção, Paulo Renato Souza, recomendou que os atuais prefeitos com dificuldades de reunir a documentação necessária entrem na Justiça contra as administrações
anteriores” e “garantiu que, de posse de cópia da
ação judicial , o ministério repassará os recursos”.
A fal ta de pres ta ção de con tas de re cur sos re ce bidos tipifica crime de responsabilidade do prefeito,
segundo o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de
1967 (art. 1º, VII), além de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992
(art. II, VI). Tendo em vis ta, en tre tan to, a re le vân cia de
que se reveste a questão, com graves repercussões
no funcionamento das escolas do ensino pré-escolar
e fundamental, entendemos que urge buscar solução
de caráter permanente e geral, para atender à transição de mandatos eletivos. Ainda que os agentes políticos inadimplentes possam e devam ser responsabilizados penalmente com base na legislação vigente,
não parece razoável que os novos prefeitos recém
empossados, absorvidos pelos novos encargos e
compromissos inerentes ao car go, te nham de en fren tar os graves problemas sociais e administrativos
acarretados pelo impacto do bloqueio de recursos no
funcionamento das escolas do ensino público pré-escolar e fundamental.
São essas as razões que nos le va ram a sub meter à dis cus são e de li be ra ção dos ilus tres Pa res o pre sente projeto de lei, que consideramos justo, por
atender à continuidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar sem prejuízo da preservação da
probidadeadministrativa e da pu ni ção dos in fra to res.
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Sala das Sessões, 2 de abril de 2001. – Maria
do Carmo Alves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na ad ministração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
....................................................................................
Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Atentam Contra os Princípios da
Administração Pública
Art. 11. Cons ti tui ato de im pro bi da de ad mi nis trativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,imparcialidade,legalidade,e lealdade às instituições, e notadamente:
....................................................................................
VI – deixar de prestar contas quando esteja
obrigado a fazê-lo;
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.088-35, DE 27
DE DEZEMBRO DE 2000
Altera as leis nºs 6.368, de 21 de outubro de 1976, 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, 8.429, de 2 de junho de 1992, e
9.525, de 3 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
....................................................................................
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 Pre feitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da
Câmara dos Vereadores:
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....................................................................................
VII – Deixar de pres tar con tas, no de vi do tem po,
ao órgão competente, da aplicação de recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a qualquer título;
....................................................................................
(Às Comissões de Educação e de
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo
à ultima a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Jonas Pinheiro.
É lido o seguinte:
OF. Nº 76/01-GL/PFL
Brasília, 2 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito que seja feita a
seguinte substituição na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania-CCJ:
a) do Senador Hugo Napoleão pelo Senador
José Agripino, como titular;
b) do Senador José Agripino pelo Senador
Hugo Napoleão, como suplente.
Atenciosamente, – Senador Hugo Napoleão,
Líder do Partido da Frente Liberal-PFL.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os Srs.
Senadores Lúcio Alcântara, Edison Lobão, Ademir
Andra de, Edu ar do Si que i ra Cam pos, a Sra. Se na do ra
Maria do Carmo Alves e o Sr. Senador Carlos Wilson
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 (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as pes qui sas
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE – sobre o comportamento do setor industrial
brasileiro no ano 2000, recentemente divulgadas,
trouxeram notícias auspiciosas para o País, para a
Re gião Nor des te e, par ti cu lar men te, para o Esta do do
Ceará. O desempenho das indústrias cearenses no
ano que pas sou foi 8,4% aci ma do ano an te ri or, re sul tado superado apenas pelo Rio Grande do Sul, cujas
indústrias cresceram 8,8% no mesmo pe ríodo.
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De fato, Sr. Pre si den te, os nú me ros da pes qui sa
foram muito bem recebidos pelos analistas econômicos e por todos aque les que se pre o cu pam com o de sempenho do setor industrial, especialmente porque
o Brasil amargara uma queda na produção, nos dois
anos anteriores, de 2%, em 1998, e de 0,7%, em
1999. Com o resultado positivo de 6,5% na média na cional, registrado no ano passado, o setor se redimiu,
apresentando acréscimo de 3,6% na análise do período 1997/2000.
Além do Rio Grande do Sul e do Ceará, superaram a média de crescimento nacional, no setor industri al, os Esta dos de Mi nas Ge ra is (7%), Rio de Ja ne i ro
(6,7%) e Espírito Santo (6,6%), enquanto a indústria
paulista mostrou desempenho equivalente à média
brasileira.
Os Estados nor des ti nos, em con jun to, não apresentaram a mesma eficiência. Com resultado positivo
de 1,4%, em 1998, e negativo de 0,3%, em 1999, registraram crescimento de 1,8% no ano passado. De
qualquer forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, obtiveram um índice positivo de 2,9% no período
1997/2000, lo gran do re la ti vo êxi to, da das as enor mes
di fi cul da des que precisaram ser superadas nesse pe ríodo.
No caso do Ceará, os melhores desempenhos
foram obtidos pelos setores metalúrgico (22%) e alimentício (17%). Sem dúvida, esses segmentos demonstraram enorme pujança, respondendo positivamente às políticas públicas de planejamento, de suporte e de infra-estrutura que têm balizado o crescimento econômico.
Essa integração de esforços do Poder Público e
da ini ci a ti va pri va da, Srªs e Srs. Se na do res, res pon de
ba si ca men te pelo bom desempenho da eco no mia cea ren se, pela ge ra ção de em pre gos e pelo in cre men to
da ren da. A po lí ti ca go ver na men tal de atra ção de em presas tem dado bons resultados porque o empresariado conta com uma boa infra-estrutura para a atividade produtiva. Um bom exemplo disso é o fornecimento de energia, com destaque para o chamado Linhão de Tucuruí, que põe à disposição das indústrias
e dos con su mi do res ce a ren ses nada me nos que 2 mil
700 megavolts-ampère.
As obras de infra-estrutura também se reforçam
com o Complexo Industrial Portuário de Pecém, cujo
porto off-shore pode começar a operar ainda este
ano. A confiança recíproca, entre empresariado e Po der Pú bli co, ex pli ca, por exem plo, a gran de pro cu ra do
capital produtivo pelo mercado cearense. Desde
1995, de acordo com levantamento da Gazeta Mer-
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cantil, 469 empresas já se instalaram no Estado.
Dessas, 212 já estão em pleno funcionamento, empregando cerca de 100 mil profissionais em 60 Municípios. Levantamento do DataInvest, banco de dados
da Gazeta Mercantil, os investimentos programados
para o período 1998/2005 ultrapassam 10 bilhões de
dólares.
Não só as indústrias, mas todo o empresariado
cearense, tem-se mostrado ágil e competente, respondendo aos desafios de crescimento numa economia globalizada. Os segmentos industriais que mais
se têm destacado, nessa conjuntura, são o calçadista, o de vestuário e o alimentício, com destaque para
as exportações da fruticultura. Merecem destaque
também iniciativas na área de eletro-mecânica e de
turismo.
Não poderia deixar de salientar, Sr. Presidente,
o imenso potencial do meu Estado para a exploração
da in dús tria do tu ris mo, o se tor eco nô mi co que de ve rá
apresentar os maiores índices de crescimento nas
próximas décadas. Indústria tipicamente não-poluente, sen do ain da ge ra do ra de em pre gos em gran de es cala, o turismo é a grande atividade econômica que
deve ser incrementada não apenas pelo Ceará, mas
por todos os Estados brasileiros. Entre outros programas, o Governo do Ceará vem dando especial atenção ao Prodetur, que propiciará a construção de um
novo aeroporto, obras de saneamento básico em
grande escala e proteção ambiental de vastas áreas,
somando mais de 2 mil e 500 hectares; e o Pólo Ceará Costa do Sol, que integrará diversos Municípios
com potencial turístico, além de dar suporte aos empresários que investem no setor.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em meio
a tantas notícias alarmantes que temos tido ultimamente, freqüentemente marcando crises políticas e
econômicas dentro e fora do País, é gratificante cons tatar que o Poder Público e a iniciativa privada, trabalhando em conjunto e com responsabilidade, são capazes de vencer as adversidades e de promover o
crescimento econômico, o desenvolvimento e o
bem-estar social.
Muito obrigado!
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste início de milênio,
as mudanças nas relações trabalhistas e o atual cenário da economia mundial fazem da competitividade
uma das va riá ve is que es tão de ter mi nan do o êxi to ou
o fracasso das empresas, tendo na responsabilidade
social dos empresários, na utilização de tecnologias
limpas, na qualidade das informações e, principal-
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mente, na valorização das potencialidades humanas,
ferramentas imprescindíveis para implementação de
estratégias avançadas de gerenciamento de negócios.
Nesse contexto, questões como a segurança e
saúde do trabalhador surgem não só como um dos in dicadores essenciais para a qualidade e produtividade, mas também como diferencial para o posicionamento das empresas nesse mercado cada vez mais
globalizado, complexo e competitivo. A transição para
o novo sé cu lo exi ge ações que so men te se fa rão efe ti vas se contemplarem a qualidade de vida dos trabalhadores, a preservação do meio ambiente, o aumento da competitividade, a diminuição das desigualdades sociais, o respeito ao pluralismo e à diversidade
política.
As relações trabalhistas, reguladas pelas leis e
mediadas pelo Poder Público, devem ser instrumentos da ma nu ten ção e for ta le ci men to do te ci do so ci al e
das instituições.
Vejo, portanto, com satisfação, que o Governo
brasileiro, sensível às demandas requeridas pelo mo delo econômico globalizado, determinou a inserção,
no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade – PBQP –, da chamada Meta Mobilizado ra Tra ba lho, cujo ob je ti vo é al can çar uma sig ni fi ca tiva redução do número de acidentes fatais.
No Maranhão, em que pesem as desigualdades
sociais e a dificuldade para a inserção de parcelas
significativas da população no mercado de tra ba lho, a
ação que ali desenvolve a Delegacia Regional do Tra balho merece reconhecimento.
Sob o comando do Delegado do Trabalho no
Maranhão, Lourival da Cunha Souza, aquela repartição está se cons ti tu in do em re fe rên cia pela qua li da de
de sua atu a ção como ór gão pres ta dor de ser vi ços pú blicos. Ela tem obtido sucesso na sua missão de buscar o difícil mas possível equilíbrio da relação de trabalho por meio do fiel cum pri men to das nor mas tra balhistas, que objetivam, afinal, o bem-estar social.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, algumas
ações de sen vol vi das pela DRT/MA são de gran de im por tân cia. A ofi ci na de tra ba lho – por exem plo – so bre
segurança e saúde no trabalho na indústria madeireira dos Estados do Acre, Rondônia, Pará, Maranhão,
Mato Grosso e Paraná, evento realizado no mês de
março em Imperatriz (MA). Participaram da oficina
sindicalistas, proprietários de madeireiras, cipeiros,
técnicos da DRT, entre outros importantes atores na
con se cu ção da se gu ran ça e sa ú de dos tra ba lha do res
na indústria madeireira.
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Outra ação da Delegacia Regional do Trabalho
do Maranhão será brevemente desencadeada por
meio de ampla campanha de sensibilização sobre a
importância do recolhimento do FGTS junto aos trabalhadores e empregadores. A campanha será composta de outdoors, folders, além de matérias jornalísticas em toda a mídia maranhense. O principal objetivo da campanha é elevar a arrecadação no Estado,
sem que para isso seja necessário au men tar o nú mero de autos de infração.
A campanha vai atingir empresários, empregados e sindicatos, agentes colaboradores do processo
de fiscalização.
O informativo da DRT-MA noticia outras iniciativas que estão sendo ali desenvolvidas. Uma delas
será a re a li za ção, na pri me i ra quin ze na de maio pró ximo, em São Luís, de um Seminário Internacional sobre Negociação Coletiva de Trabalho, numa parceria
com a OIT (Organização Internacional do Trabalho),
órgão da Organização das Nações Unidas (ONU).
Ainda nesta primeira quinzena de abril a
DRT-MA realizará o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente, promovendo
um seminário para tratar de assuntos relativos ao
tema. Durante esse seminário serão abordados os
principais problemas vividos pelos 57 municípios ma ra nhen ses que fa zem par te do Pro gra ma de Erra di ca ção do Tra ba lho Infan til (PETI) e como sa neá-los, com
a apresentação de propostas concretas. O público
alvo do evento são os prefeitos, coordenadores dos
programas nas prefeituras,representantes do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal.
Vejam os nobres Co le gas que a De le ga cia Re gional do Trabalho do Maranhão está cumprindo com
grande eficiência a sua missão. É nosso desejo que
assim con ti nue, ser vin do de mo de lo às De le ga ci as de
outros Estados.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o desemprego é o
problema social mais grave do Brasil, nele se encontra a raiz da fome, da mi sé ria, da vi o lên cia, da des tru ição das famílias, das crianças de rua, do inchaço da
Febem e das penitenciárias e de muitos outros males
sociais.
Não sa be mos quan tos de sem pre ga dos existem
no Brasil. Sabemos que há milhões e milhões de desempregados, e que esse contingente cresce a cada
ano com novas levas, agregando-se a essa enorme
massa de marginalizados. As pesquisas que são di-
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vulgadas referem-se a apenas alguns dos grandes
centros do País.
Esses mi lhões de de ser da dos sur gem do fe cha mento de fábricas, da introdução de novas tecnologias, das fusões, das incorporações de empresas, das
privatizações, da globalização, da ganância e da falta
de sen ti do so ci al do Go ver no Fe de ral e de mu i tas em presas, que só pensam em aumentar seus lucros.
É grande a pressão dos patrões para reduzir o
quadro de empregados, para que um número reduzido de trabalhadores assumam todas as tarefas das
empresas e façam o trabalho daqueles que foram
despedidos e com isso aumentar a lucratividade de
suas empresas.
Sr. Presidente, o Brasil não sabe o número de
brasileiros que estão desempregados. Fosse isso
uma preocupação do Fundo Monetário Internacional,
naturalmente, o Brasil já teria apresentado estatísticas de desemprego em todos os Estados, cidades,
Municípios e Regiões do País.
Não se tra ta de mera in com pe tên cia ad mi nis trativa e política do Governo Federal, trata-se, antes de
tudo, de falta de visão e de preocupação social.
Um Governo que é capaz de produzir estatísticas tão precisas, tão minuciosas e, tal vez mes mo, im pecáveis para mostrar seu dever de casa ao Fundo
Monetário Internacional, certamente, teria condições
de medir os índices de desemprego do Brasil.
Bastaria um pouco de seriedade, um pouco de
preocupação com o que existe de mais grave na área
social, um pouco de patriotismo, um pouco de compromisso com o povo bra si le i ro e um pou co me nos de
compromisso com os banqueiros e com as instituições financeiras internacionais, e o problema das es tatísticas de desemprego estaria solucionado.
Vivemos num País com poucas garan ti as so ci ais: grande parte da população encontra-se fora da
pro te ção da Pre vi dên cia So ci al, al guns mi lhões es tão
desempregados, outros estão mal empregados, outros subempregados.
Temos ainda alguns milhões mal remunerados,
sem os direitos trabalhistas garantidos, ou com empregos precários, com os chamados empregos temporários.
A criação de novos postos de trabalho deveria
ser a maior prioridade social e econômica, pois o Bra sil não terá futuro com uma enorme população jovem
sem pers pec ti vas de con se guir um pos to de tra ba lho.
A geração de emprego, no Brasil, tem sido bastante dificultada por inúmeros fatores, tais como: abu so de ho ras ex tras, au men to da car ga de tra ba lho dos
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trabalhadores existentes, introdução de novas tecnologias poupadoras de mão-de-obra.
Srªs e Srs. Se na do res, ana li san do a gra ve si tu ação de milhões de brasileiros sem emprego, gostaria
de chamar a atenção para um assuntoespecífico que
vem con tri bu in do para au men tar ain da mais o de semprego no Brasil. Trata-se de algo relativamente novo,
que poderíamos denominar de emprego disfarçado.
Estou chamando de emprego disfarçado a uma
nova mo da li da de de fra u de, que con sis te em ne gar as
garantias sociais dos trabalhadores, usando um meca nis mo de des pis te para dri blar a Pre vi dên cia So ci al.
Muitas empresas estão contratando empregados sob
o dis far ce de es ta giá ri os, com o ob je ti vo de não pa gar
os encargos previdenciários.
Esses estagiários tornam-se, assim, trabalhado res des car tá ve is, pre cá ri os, mal re mu ne ra dos, sem
carteira assinada, sem direitos previdenciários, sem
garantias trabalhistas.
Essas empresas aumentam seus lucros, utilizando mão-de-obra barata, reduzindo seus custos
administrativos com salários aviltados, sem recolher
as contribuições previdenciárias normais.
Com isso, existe um desvirtuamento do estágio,
que deveria ter como base o treinamento em serviço,
para unir a teoria à prática, preparar jovens para ocu par fu tu ras po si ções de des ta que na em pre sa e ser vir
de início para uma carreira funcional, criando um víncu lo pro fis si o nal e de con fi an ça en tre em pre sa e es tagiário.
Não es tou afir man do, ab so lu ta men te, que to dos
os estágios de todas as empresas são empregos dis far ça dos, nem tam pou co que to das elas uti li zam prá ticas fraudulentas para fugir das contribuições previden ciá ri as e tor nar as re la ções de tra ba lho pre cá ri as.
Estou, sim, afirmando que muitas empresas estão desvirtuando a instituição do estágio para obter
maiores lucros e aproveitando a necessidade, a inex periência e a pressão decorrente do grande número
de desempregados para explorar os estagiários, ne gando-lhes os direitos trabalhistas básicos.
Neste sentido, Sr. Presidente, em 1999, apresen tei um Pro je to de Lei a esta Casa, pro pon do a mo dificação da Lei que trata sobre os estágios de estudantes de estabelecimento de ensino superior e de
ensino profissionalizante de segundo grau. Falo do
PLS 389/99 que está na Comissão de Assuntos Econômicos aguardando a designação de relator. Com
esta proposição, pretendo deixar mais claro o caráter
de um estágio profissional, possibilitando a sua realização somente em unidades que tenham condições
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de proporcionar experiências práticas na linha de formação do estagiário, devendo o aluno desempenhar
funções compatíveis com a sua formação.
Além dis so, pro po nho a ga ran tia de al guns di re i tos básicos ao es ta giá rio, com pa tí ve is com a sua con dição de estudante em processo de formação profissional.
Não podemos mais tolerar que, por falha na legislação e ainda, por falta de fiscalização do Governo
Federal, muitos estagiários sejam explorados como
mão-de-obra ba ra ta e co lo ca dos no lu gar de pes so as
que precisam e não podem sustentar suas famílias,
levando-as ao desemprego permanente, em decorrência de manobras espertas e oportunistas para au mentar os lucros de algumas empresas e reduzir salários.
Peço a aten ção das au to ri da des do Go ver no Fe deral, principalmente dos Senhores Ministros do Trabalho e da Pre vi dên cia So ci al, para que não per mi tam
mais essa agres são aos di re i tos dos tra ba lha do res no
Brasil, para que não mais se contratem funcionários
disfarçados sob a forma de estagiários e aprendizes.
Da mesma forma, peço ao Presidente da Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado, Senador Lúcio
Alcântara, que determine maior agilidade na tramitação do PLS 387 de 1999, buscando possibilitar as
correções necessárias à legislação sobre estágios e
com isso estarmos contribuindo para a redução do
desemprego no País.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con quan to seja a mais nova Unidade da Federação, e disponha de recursos orçamentários muito limitados, o
Estado do Tocantins tem dado ao País exemplos da
maior relevância no trato da coisa pública, seja com
iniciativas de sucesso no campo da saúde pública,
seja na Educação, seja na preservação do meio ambiente, entre outros segmentos.
Aliás, a propósito, todos sabemos que uma das
ques tões mais de li ca das de nos so tem po re fe re-se ao
lixo urbano, que, quando não adequadamente tratado, é fator de poluição ambiental e fonte inesgotável
de enfermidades infecciosas de toda sorte.
A esse respeito, está sendo implantado, no Tocantins, o Programa Estadual de Coleta Seletiva de
Lixo, que já vem contribuindo decisivamente para a
preservação do equilíbrio ecológico e estimulando –
como conseqüência econômica positiva – a indústria
da reciclagem.
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É de assinalar-se que, em nosso Estado, a população vem sendo conscientizada sobre a necessidade de substituição dos famigeradoslixões por ater ros sanitários, assim como sobre a importância fundamental da coleta seletiva de lixo, pois esta o transforma de fator de degradação ambiental em fonte de
ren da para a co mu ni da de, tra zen do, como co ro lá rio, a
melhoria da qualidade de vida da população.
Tanto isso é verdade que, especialmente em
Pal mas, mu i tas em pre sas es tão in ves tin do na re ci clagem de lixo. Embo ra não haja, ain da, ne nhu ma in dús tria específica instalada, há empresas de prensagem
de papel, de latas e de plás ti co que ge ram lu cros para
a po pu la ção mais po bre, que re co lhe tais ma te ri a is às
empresas em questão.
Também entidades de benemerência estão se
beneficiando com a reciclagem. É o caso da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do
To can tins, que re ce be de em pre sas e ór gãos pú bli cos
o nu me rá rio que es tas ar re ca dam com a ven da de pa pel usado.
É o registro que queremos fazer nesta oportunidade, Sr. Presidente, a fim de que fique consignada a
preocupação do Governo do Estado do Tocantins
com a preservação do meio ambiente e com a coleta
seletiva de lixo
Muito obrigado.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma
vez, venho expor à discussão um assunto que tem
pontuadovárias ses sões ple ná ri as no Con gres so Nacional. Não poderia ficar inerte diante de tantas hipóte ses na uti li za ção do nos so rio São Fran cis co. Nas ci da às suas margens, na cidade do Cedro de São
João, em Sergipe, o Velho Chico marcou a minha
vida, minha formação e vem marcando minha atuação parlamentar. Um rio que já representou e hoje,
mais do que nun ca, deve re pre sen tar a in te gra ção nacional.
O São Francisco nasce no coração do País, na
Serra da Canastra, interior de Minas Gerais, vence a
aridez do sertão e, depois de percorrer quase 3.000
Km, deságua no oceano Atlântico em meio a praias e
coqueirais.
Na história desse nosso Brasil, o Velho Chico
tem registrado preciosas lições. Lições de cultura, de
religiosidade, de alegria e de sobrevivência. Traz, em
suas águas e caminhos, toda a força da natureza.
O nosso objetivo é apresentar uma realidade
que só os que convivem com o Velho Chico podem
testemunhar. Por isso, temos defendido uma solução
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de aproveitamento ecológico que a seguir exponho
mais detalhadamente, passando desde uma visão
histórica até o re for ço da va zão, o cer ne da nos sa pro posta.
Escassez dos recursos hídricos: a maior crise da humanidade
Não se pode dis so ci ar no vas in ter ven ções no rio
São Francisco de uma visão universal dos recursos
hí dri cos. Hoje é con sen su al, en tre os mais avan ça dos
cientistas do mundo, que a maior crise a ser enfrentada pelo homem, no século que se inicia, será certamente a escassez dos recursos hídricos.
Nesse contexto prevêem-se mais guerras nos
pró xi mos 100 anos, pela dis pu ta da água, do que ti ve mos no século passado pelo domínio das fontes petrolíferas. Segundo avançados estudos científicos recentemente realizados pelo conceituado Programa
Ambiental das Nações Unidas, atualmente 1/3 da hu manidade já enfrenta grave falta de água potável e,
segundo essas mesmas rigorosas análises técnicas,
o mais dramático é que, em se mantendo a tendência
atual, dentro de 25 anos 2/3 da população do Planeta
estará vivendo drama semelhante.
Ou seja, é a natureza que está a cobrar do homem seus atos de vandalismo, sua agressão aos ma nanciais hídricos e o desperdício irresponsável destes recursos na tu ra is ao lon go da his tó ria e, em es pe cial, após a Revolução Industrial e a desordenada urbanização. Tanto pior, não se enxerga, à luz da ciência atu al, uma so lu ção para essa cri se im pla cá vel que
ame a ça a so bre vi vên cia do ser hu ma no, que não seja
uma extrema racionalidade em seu uso e uma mudança drástica na preservação dos seus rios e reservas hídricas do subsolo.
Por conta destes fatores, impõe-se às nações
modernas projetar seus cada vez mais escassos recursos hídricos, quase a conta- gotas, num planejamento a longo prazo, onde não se permita o luxo do
im pro vi so. Àque les que têm a se ri ís si ma in cum bên cia
de administrá-los é compulsoriamente vetada uma
mesquinha visão política de curto prazo, visando-se
objetivos puramente eleitorais. Ao contrário, cobra-se-lhes uma visão de estadista, que planeja pen sando em preservar a natureza para as próximas ge rações.
Um notável exemplo de como devem ser planejados os recursos hídricos por povos minimamente
previdentes nos é dado pela China, que prepara um
grande projeto de transposição de bacias. Também
ela, uma imensa nação continental, enfrenta um gravíssimo problema na sua região árida, que recebe
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tão-somente 19% da precipitação pluviométrica na cional. Assim, planeja iniciar um audacioso projeto de
transposição de águas da Região Sul, que desfruta
de um caudaloso rio, com grande bacia, o famoso
Yangtzé, para o rio Amarelo, que desempenhou um
papel fundamental na formação da civilização chinesa e corta a região seca do país. Tal rio, entretanto,
tem sido utilizado com tamanha intensidade, que de
modo surpreendente, a partir da década de 70, passou literalmente a secar na foz nos períodos de estiagem, com incomensuráveis prejuízos às populações
ribeirinhas.
O projeto é urgentíssimo e considerado de segurança nacional. Mas nem por isso os governantes
chineses resolveram fazer uma obra às pressas, que
resolveriam problemas de curto prazo, mas gerariam
outros maiores para as gerações vindouras.
Ao contrário, estribados em conhecimentos milenares no uso dos recursos hídri cos, fi ze ram um pla nejamento de longo prazo, prevendo obras superpostas e complementares a serem construídas num período de 50 anos, en vol ven do re cur sos de de ze nas de
bilhões de dólares. Apenas a primeira etapa do empreendimento durará 10 anos e custará, no mínimo,
U$ 12 bilhões(R$ 24 bilhões).
O re le van te que deve so bres sa ir des sa li ção não
é o cus to do pro je to, já que cada obra tem sua re a li da de própria, mas a meticulosidade de um planejamento de longo prazo, daquele que é hoje unanimemente
considerado o mais sensível dos recursos da natureza à serviço da humanidade.
Transposição: as primeiras tentativas
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há pelo
me nos um sé cu lo e meio que se co gi ta a trans po si ção
das águas do rio São Francisco, como uma solução
fundamental para possibilitar a convivência com as
secas no Nordeste Setentrional. A primeira vez que
se en ca rou essa ques tão foi em 1847, por meio de es boços preliminares realizados por Antônio Marcos
Macedo, Intendente do Crato-Ceará. De lá para cá,
em várias oportunidades ocorreram investidas semelhan tes, mas que na prá ti ca não pas sa ram de es tu dos
iniciais de um empreendimento altamente complexo,
que haveria de exigir dos governantes, além da convocação dos melhores talentos disponíveis na engenharia civil, uma firme decisão política no sentido da
nação assumir os vultosos recursos necessários a
uma obra desse porte. Mas, como lamentavelmente
tem ocorrido em quase tudo de importante que diz
respeito ao Nordeste nos últimos dois sé cu los, so bretudo no encaminhamento de uma política racional
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para se eri gir uma in fra-es tru tu ra de fi ni ti va que per mita aos sertanejos conviver normalmente com as secas – a exemplo do que ocorreu com amplo sucesso
em outras regiões áridas e semi-áridas do mundo –,
todo o planejamento tem-se re su mi do a sim ples di agnósticos. Diagnósticos posteriormente arquivados...
Nesse contexto, houve um ponto de inflexão lamentável, no impedimento de uma política racional
para o aproveitamento integrado dos recursos hí dricos, incluindo a previsão técnica das obras da transposição. Tal fato ocorreu na década de 50, quando da
criação da CHESF.
Isso porque, embora o surgimento dessa empresa tivesse sido, seguramente, o fato mais importante e imprescindível ao desenvolvimento da Região
Nordestina ao longo da nossa história econômica, fal tou ao Governo uma visão mais abrangente, seguida
rigidamente pelas nações previdentes do mun do, cu idando de implantar com antecedência uma política
nacional que disciplinasse o uso dos recursos hí dricos em seus vários usos: abastecimento humano e
animal, irrigação, produção de energia, pesca, navegabilidade, lazer, etc, sob a qual se subordinasse o
planejamento global da própria companhia energética. Caso se tivesse assim procedido, ainda que a
obra da transposição não pudesse ser realizada à
época, ter-se-ia, contudo, preservado o volume de
água necessário a viabilizá-la no futuro.
A partir daí, equivocadamente se confiou o planejamento do rio São Francisco, de forma prioritária,
a uma empresa que tinha como missão a geração de
hidroeletricidade.Registre-se, a bem da verdade, que
no mister ela se saiu brilhantemente, só que com o
sacrifício terrível dos outros usos, tanto ou mais importantes. Na verdade, o que marcaria o comportamento seguido pela CHESF na implantação do seu
formidável parque energético, por meio das hidroelétricas em cascata, seria a quebra daquela regra essencial à sobrevivência dos recursos hídricos: a busca do equilíbrio dos seus vários usos. Ao contrário, o
que se objetivou friamente foi a maximização do ganho energético a qualquer custo.
A idéia da transposição voltaria a ser defendida
em 1981, pelo Ministro Mário Andreazza; em 1994,
pelo Mi nis tro Alu í sio Alves; e pelo Mi nis tro Beni Ve ras,
em 1998. Compete assinalar que todos esses episódios referentes ao sonho de viabilizar a transposição
das águas do rio São Francisco foram válidos em ter mos de manifestação de vontade, mas nenhum deles
resultou em um empreendimento. Limitaram-se, no
máximo, a estudos preliminares.
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Transposição: solução possível
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, urge que
o Go ver no aja para le var aos nor des ti nos a cer te za de
que uma obra de tal envergadura, e potencialmente
tão positiva, não seja inviabilizada por um apressamento, que vise prioritariamente dividendoseleitorais
imediatos, em detrimento das gerações futuras de
uma região tão sofrida. É essencial que não nos deixemos envolver por um clima emocional que pode
nos induzir à realização de um empreendimento, visando-se pouco mais do que o emergencial, que embora possa superar alguns problemas imediatos, arrisca-se a agravar, ou pelo menos negligenciar, ques tões gravíssimas da sobrevivência pura e simples do
rio.
Isso é possível? Claro que sim, desde que elaboremos corretamente uma obra que possa dar seus
primeiros resultados a curto prazo, mas planejada
sua implantação integral entre dez a quinze anos,
com desembolsos compatíveis com a realidade econômica brasileira. Isso não contrariaria os objetivos
do Governo atual, de obter os primeiros resultados
para o Nordeste Setentrional com a máxima brevidade, mas estaria garantindo à Região Nordestina uma
solução definitiva, com uma visão de longo prazo.
Enfim, quando se trata de questão tão delicada quan to o con su mo de água, que já está che gan do a li mi tes
extremos em várias partes do mundo, impõe-se aos
governantes, antes, uma visão do estadista que se
preocupa com as próximas gerações, do que atender
a simples objetivos políticos que visem às próximas
eleições.
Desafortunadamente, todos os indícios levam-nos a crer na melancólica busca por objetivos
puramente eleitorais.
Tudo isso fica claro a partir da preocupação do
Ministério da Integração Nacional pela ”ligeireza“ em
concluir os projetos técnicos e começar uma obra de
tamanha gravidade, com reflexos diretos em 1/3 da
população brasileira, sem promover discussões mínimas com as sociedades envolvidas, e sem uma proposta confiável para promover ações téc ni cas pro fundas, capazes de reverter o calamitoso processo de
deterioração do São Francisco,
É sintomático que, após sondagens preliminares, o Governo tenha desistido de submeter o financiamento da obra ao Ban co Mun di al, pela per cep ção de
que a falta de uma abordagem de preservação ecológica consistente, a ausência de garantias mínimas
para a reversão da gravíssima e crescente degradação do rio e, fi nal men te, sem uma abran gen te dis cus-
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são com as comunidades envolvidas, a insólita proposta governamental não seria aceita. Com efeito, o
projeto não teria a mínima chance de ser aprovado
pelos rigorosos critérios daquela agência de crédito,
como a bem da verdade, pelas circunstâncias expostas, por ne nhu ma ins ti tu i ção de cré di to ofi ci al mi ni mamente responsável.
Equacionando o problema I
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é sur preendente constatar como uma idéia generosa e plena
dos mais nobres propósitos, graças à uma condução
tão açodada, pode se transformar, lamentavelmente,
num cruel instrumento de divisão do Nordeste em
duas vi sões an ta gô ni cas. A bem da ver da de, se o pro jeto da Transposição das Águas do São Francisco
fosse apresentado de modo correto, em termos de vi são ma cro, in se ri do em um con tex to em que se pla ne jasse a longo prazo uma proposta de equacionamento dos escassos recursos hídricos da região, a exem plo do que já se praticou com êxito em várias regiões
áridas e semi-áridas do mundo, estaria agora recebendo os aplausos unânimes de todos nordestinos.
De fato, es ta ria isso sim! sen do en ca ra do como a pri meira abordagem conseqüente na história brasileira
para a convivência do sertanejo com as secas.
Perde dessa forma, Sua Excelência o Presidente Fernando Henrique Cardoso, a oportunidade de
ser lembrado historicamente como um estadista, tal
como Roosevelt e Gandhi, que ousaram transformar
em definitivo a realidade de suas regiões áridas. A vi são atu al, in fe liz men te, é ime di a tis ta e, por con ta dela,
os nordestinos estão radicalmente divididos entre si.
O grave é que se o Nordeste já é tão pobre unido,
caso pre va le ça essa de su nião, po de rá se tor nar in viável. O mais es pan to so de tudo isso é que são co nhe ci das as bases de um projeto tecnicamente viável,
como será visto adiante. Infelizmente, o que falta ao
Presidente é uma assessoria técnica independente,
abrangente, imprescindível para a realização de um
projeto tecnicamente correto para uma obra que afetará a sorte de 30% da população brasileira. Diga-se,
a propósito, que essa população e a mais carente do
Bra sil, iro ni ca men te tão exal ta da nos dis cur sos de um
Governo que se propõe a priorizar o social...
A realidade é que a obra da transposição é o
tema dominante de toda Região, dividindo seus habitantes em dois extremos preocupantes: os que anseiam avidamente pelos seus supostos benefícios e
aqueles que te mem suas con se qüên ci as so bre um rio
nitidamente enfermo ou ”na UTI“, nas palavras autori-
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za das do Se cre tá rio de Re cur sos Hí dri cos do Mi nis tério do Meio Ambiente, Raymundo José Santos Garrido. Em re su mo: nun ca o Nor des te es te ve tão di vi di do!
Equacionando o problema II
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as populações dos Estados receptores do projeto de transposi ção do rio São Fran cis co, que já par ti lham dos be ne fícios energéticos do rio, passarão a ser beneficiários
diretos das suas águas, seja para a irrigação, seja
principalmente para o consumo humano. Passarão a
consumir diretamente os recursos hídricos do Velho
Chico, não apenas no momento atual, mas sobretudo
no futuro. Interessa-lhes, por conseguinte, por uma
questão de sobrevivência pura e simples, exigir a implantação de um projeto de transposição rigorosamen te cor re to. Por quan to, se o rio con ti nu ar a se de te riorar de forma irreversível, como vem ocorrendo galopantemente nos últimos anos, as próprias obras
que resultarem de um projeto tecnicamente errado,
como é o do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, con tribuirão para o agravamento da fragilidade progressiva
do rio, que não sen do ime di a ta men te sus ta da, po de rá
levar à sua inviabilidade futura de suprir de água os
próprios canais da transposição.
Interessa pouco, portanto, saber exatamente
até que ponto o projeto, como está concebido, contribu i rá para agra var a pro fun da de bi li da de eco ló gi ca do
rio, se mu i to ou pou co. O que im por ta sa ber é o fato de
que retirar água do São Francisco, como ele se encontra hoje, é como se fazer a transfusão de sangue
de um doente na UTI. E foi por ações e omissões do
Governo Federal, em especial nos últimos 50 anos,
com suas obras energéticas, que o rio chegou à desesperadora situação atual. No mundo inteiro, contam-se às cen te nas rios ou tro ra ca u da lo sos, que simplesmente morreram por agressões ecológicas semelhantes àquelas que sofreu e continua sofrendo o
Velho Chico. É no mínimo inconseqüente, em termos
administrativos, bem como tecnicamente indefensável a tese sustentada pelo Ministro da Integração Na cional segundo a qual, como o grande culpado pela
brutal degradação ecológica do rio e sua decorrente
ameaça de sobrevivência futura foi a CHESF, o seu
Ministério nada teria a ver com isso, não lhe cabendo
realizar a imediata revitalização..
Caberia apenas formular algumas questões
simples: a quem pertence a CHESF e o Ministério da
Integração Nacional? Claro que ao Governo Federal.
E quem é o res pon sá vel ex clu si vo ante à na ção quanto as diretrizes emanadas deste Governo? Indubita-
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velmente o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que foi eleito pelo povo brasileiro, particularmente pe los nordestinos, para zelar pelos interesses desta ge ração, preservando contudo os direitos inalienáveis
das futuras gerações.
Considerações sobre um RIMA insuficiente
e enganoso
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a comunidade am bi en tal po lí ti ca e os for ma do res de opi nião
há muito reclamavam a contratação de um Relatório
de Impacto Ambiental – RIMA, minucioso e tecnicamente ri goroso sobre o rio São Francisco, que registrasse a extensão da sua profunda degradação e os
reflexos que adviriam com a obra de transposição
das suas águas. Contrapondo-se a essas preocupações básicas, o Ministro da Integração Nacional, inicialmente recusava-se discutir sobre a revitalização
do rio, insistindo na tese segundo a qual o vo lu me de
água a ser transposto era irrisório e, portanto, apenas em ter mos pon tu a is a pro du ção ener gé ti ca se ria
mi ni ma men te afe ta da. A posteriori, pas sou a ga ran tir que seria implantado, simultaneamente à obra, o
projeto de revitalização do rio, cuidando sempre em
ser vago para não de fi nir o que ele en ten dia por re vitalização que, sem ser discriminada em detalhes, é
uma expressão subjetiva, com variadas interpretações. Por fim, para aplacar a cres cen te pre o cu pa ção
das co mu ni da des envolvidas, che gou-se ao ex tre mo
de ser anunciado, pelo próprio Presidente Fernando
Henrique Car do so, que pari pas su à trans po si ção do
São Francisco haveria a transposição das águas do
rio Sono, afluente do Tocantins, para reforçar a vazão do Velho Chico.
Finalmente, depois de anos de espera por um
RIMA cientificamente lastreado, os nordestinos em
especial os ribeirinhos são surpreendidos pela apresentação de um trabalho que está a anos luz de distância da expectativa gerada. Em poucas palavras: a
montanha pariu um rato. Ou seja, o projeto da transposição é muito pior do que os mais pessimistas pre conizavam.
Não seria aqui o espaço adequado para se detalhar um projeto de tal magnitude e complexidade,
mas basta assinalar alguns tópicos, para se vislumbrar a enormidade das suas deficiências:
– o RIMA contratado é um projeto eminentemente de gabinete, concebido a partir
de mapas, sem um imprescindível trabalho
meticuloso de campo, e muito menos sem
consulta mínima às comunidades atingidas.
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– o RIMA proposto agride ao bom senso e aos princípios técnicos utilizados para
empreendimentos congêneres, ao não estudar toda bacia do rio, simplesmente ig norando a existência do médio e baixo São Francisco, vítimas maiores da degradação ambiental;
– acatou-se o conceito absurdo de
que, pelo fato de ter sido a CHESF a causadora das gravíssimas mazelas ambientais do
rio, que chegam a ameaçar sua subsistência
futura, o Ministério que realizará a obra nada
tem a ver com essas questões, nem muito
menos a responsabilidade de lhe administrar
remédios. Isto é, reconhecendo-se os erros
da companhia energética e suas conseqüências desastrosas para o rio, pretende-se o
aval para cometer outros tantos;
– não se aborda a questão da anunciada e provavelmente esquecida transposição das águas do rio Sono, afluente do rio
Tocantins para o rio São Francisco que,
diga-se a propósito, considerado isoladamente tem vazão muitíssimo aquém do mínimo exigido para uma revitalização tecnicamente recomendável;
– finalmente, o RIMA não se reporta
em nenhum momento à questão da revitalização, deixando-se implícita a intenção de
não realizá-la neste Governo.
Por último, mas não por fim, recentemente ficou demonstrado de forma irrefutável a desclassificação técnica do Estudo de Impacto Ambiental –
EIA-RIMA submetido à análise do Ibama pelo Ministério da Integração, por meio de conclusões emitidas por especialistas ambientais da mais elevada
envergadura. Com efeito o Governo da Bahia, querendo ter uma opinião insuspeita em termos técnicos, isenta de conotações emocionais, contratou
uma elite de “experts”, ligados à conceituadíssima
Universidade de São Paulo (USP), integrantes da
Fundação de Estudo e Pesquisas Aquáticas – Fundespa, a fim de fazer uma análise detalhada do trabalho em questão, fundamental para definir a vi abilidade ou não da obra nos termos propostos.
Em resumo, fica cla ro nas con clu sões dos téc ni cos que o EIA-RIMA analisado não atende absolutamente os termos mínimos estabelecidos nas Resoluções do Conama 237 de 19/12/97 e 1-86 de 23/01/86
para a obra da Transposição das Águas do rio São
Francisco. Destaca outrossim que, diferentemente do
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que prega o Ministro da Integração Nacional, segundo o qual o projeto visa atender sobretudo inadiáveis
demandas para o consumo humano e animal que de
fato “o principal objetivo do projeto da transposição é
atender a demanda de água para irrigação intensiva”,
na ordem de 70% da vazão transposta. E conclui de
forma definitiva:
“Vale ressaltar que a Resolução 1-86
estabelece que, na definição dos limites da
área de influência do projeto (área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos), deverão ser considerados,...
em todos os casos, a bacia hidrográfica na
qual se localiza.
Diante dos fatos apresentados, sob o
prisma do conteúdo mínimo estabelecido
pela Resolução Conama, constata-se que o
estudo não pode ser considerado um EIA da
Transposição das Águas do São Francisco,
uma vez que há vícios de origem que impedem a apreciação dos impactos ambientais
em um contexto de uma área bem mais ampla que aquela escolhida, que deveria ser o
contexto da bacia hidrográfica, na qual estão envolvidos territórios de Estados brasileiros cujos impactos ambientais sequer foram
considerados, detendo-se especificamente
na área de influencia de onde serão localizadas as obras".
Percebe-se claramente que o descaso ambiental do projeto da transposição é tão ostensivo, que
chega a ser desrespeitoso para com as populações
ribeirinhas, sendo pertinente ademais ressaltar-se
que também não foram ouvidos os habitantes que
receberão as águas a um custo extremamente elevado. Por exemplo, quanto o usuário pagará pela
água a ser fornecida? Se haverá subsídio permanente e, nesse caso, quem pagará por ele?
Trocando em miúdos: o projeto é tão deficiente
em ter mos téc ni cos, am bi en ta is e so ci a is, que se chega à conclusão de que, nos termos em que está concebido, dificilmente poderá ser implementado. Daí
não ser leviano questionar se realmente o Governo
de se ja re a li zar essa obra, ou se seu ob je ti vo é tão-so mente dividir os nordestinos, quebrando a unidade
das suas reinvidicações políticas e de seus pleitos re gionais. Tal como aconteceu no começo da primeira
gestão do atual Presidente, com a verdadeira briga
envolvendo as lideranças da sociedade nordestina
que se instalou para a escolha do Estado onde seria
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cons tru í da uma su pos ta re fi na ria de pe tró leo, quan do
depois de in ten sos de ba tes desgastantes, se concluiria que ela não seria construída em Estado algum...
Sergipe e Alagoas: os Esta dos mais ame a çados
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a experiência de inúmeros rios do mundo demonstra claramente que a primeira e principal vítima da agressão
ecológica de um rio é a sua foz. A lógica dessa constatação está no fato de que, à me di da em que o rio vai
sen do sub me ti do a impactos destrutivos, seja através
de hidroelétricas, projetos de irrigação superdimensionados, lançamento de efluentes industriais e urbanos, defensivos agrícolas, desmatamento selvagem
de suas margens, etc, vai sofrendo reflexos negativos
na sua vazão natural, que perde volume ao longo da
sua ex ten são, che gan do à sua foz em pro por ção cada
vez mais re du zi da. No ex tre mo, che ga a se car e o mar
avança em direção ao curso do rio, promovendo uma
salinização intensa, com todos os seus reflexos nefas tos. Os exem plos des se fe nô me no são la men ta velmente inúmeros em rios do mundo. Para ficar em alguns mais no tó ri os, den tre os gran des rios, te mos o já
ci ta do rio Ama re lo, da Chi na; o rio Gan ges, na Índia; o
rio Nilo, no Egito, e o lado mexicano do rio Colorado.
Não se trata, portanto, de ocorrência anormal no
mundo, mas desafortunadamente cada vez mais comum em rios do terceiro mundo, onde não se costuma primar por preservações ecológicas mínimas. O
fenômeno tem-se revelado tão comum nos últimos
anos, a ponto de algumas previsões estatísticas mais
pessimistas preconizarem a ameaça de metade dos
rios do mundo subdesenvolvidos correrem o risco de
extinção pura e simples nas próximas três décadas
do novo século.
Reportando-nos ao São Francisco, a foz do rio
se localiza nas fronteiras dos Estados de Sergipe e
Alagoas. Para ser exato, nos municípios de Brejo
Grande, do lado sergipano, e Piaçabuçu, na margem
alagoana. Na verdade, vários sinais ameaçadores já
começam a ocorrer.
Dentre tantos poderíamos destacar:
– onde há poucos anos grandes embarcações
na ve ga vam nor mal men te, hoje até pe que nas lan chas
precisam de guias da região para navegar e não encalhar;
– enormes ilhas de areia, antes inexistentes, se
espalham ao longo das últimas dezenas de quilômetros do rio, após a hidroelétrica de Xin gó, in ten si fi cando-se à medida em que se aproxima da foz;
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– é perfeitamente possível, em pleno meio do
rio, andar a pé, pela existência de uma altura mínima
de lâmina d’água em vários trechos fluviais;
– à altura de Neópolis e Penedo, cidades sergipana e alagoana, localizadas a 40Km da foz, já se
pescam normalmente peixes de oceano, sinais evidentes de bruscas modificações na foz do rio e na
qualidade das suas águas;
– indícios do avanço do mar são tão flagrantes
que a ilha secular do Cabeço, localizada perto da foz,
antes habitada por centenas de famílias de pescadores, onde além de inúmeras casas haviam escolas,
igre jas etc foi to tal men te des tru í da, não res tan do uma
única edificação em pé;
– finalmente, a vazão mínima garantida contratualmente pela Chesf, de 2.060m3/s, após o reservatório de Sobradinho, chega a alcançar, após Xingó e
até a foz, a 1.400 m3/s, claro que resultando em uma
menor resistência à água do mar e ao avanço, rio
adentro, da cunha salina, com todos seus efeitos per versos.
A maior catástrofe ecológica
Por todos esses aspectos surgidos, e cada vez
mais intensificados nos últimos anos, fica clara a degradação crescente do rio. Não se trata, portanto, de
visão terrorista preconizar o risco de, no futuro, caso
não se proceda a uma consistente re vi ta li za ção do rio
– e não a uma simples maquiagem, como por ignorância ou má-fé vem sendo defendida por alguns téc nicos da área oficial – presenciarmos nas próximas
décadas o rio secar na foz, enquanto as águas do
oceano avançam.
E se isso ocorresse, quais seriam as conseqüências para Sergipe e Alagoas? Resumindo, em
poucas palavras: seria a maior catástrofe ecológica
jamais ocorrida em qualquer Estado brasileiro. Basta
lembrar que, na área próxima à foz, são feitas as cap tações de água para todas as adutoras que abastecem os municípios do sertão sergipano e alagoano;
que a adutora São Francisco, que abastece Aracaju,
capta suas águas neste trecho do rio; que 100% dos
projetos de irrigação de Alagoas e 80% de Sergipe,
que em pre gam de ze nas de mi lha res de fa mí li as e são
responsáveis por parte expressiva do abastecimento
agrícola dos dois Estados do Velho Chico, estão situados nessa região.
Trocando em miúdos: isso implicaria tornar inabitáveis imensas áreas onde hoje habitam centenas
de milhares de famílias de sergipanos e alagoanos.
Claro que não se pode afiançar, com 100% de acerto,
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que essa tragédia ocorrerá. Até porque a natureza
não obedece às rigorosas leis matemáticas. Porém,
pode-se garantir que há uma probabilidade não desprezível disso ocorrer, caso o atual estágio de degradação vigente entre a Hidroelétrica do Xingó e a foz
do rio continue a seguir a mesma tendência que vem
ocor ren do nos úl ti mos anos, com a in di fe ren ça do Go verno Federal, o que seria claramente agravado, com
a implantação do projeto da transposição das águas
do rio São Francisco, nos termos estabelecidos pelo
projeto oficial, sem um abrangente projeto de revitalização do rio. E cabe aqui reiterar de forma inequívoca: a premissa básica, em termos técnicos, para esta
revitalização ser consistente, será um imediato e vigoroso aumento na vazão das suas águas. É, portanto, condição sine qua non para que se proceda a uma
revitalização tecnicamente correta, capaz de corrigir
as terríveis e cres cen tes ma ze las atuais e, sobretudo,
a altura de reverter a ameaça de morte parcial do Ve lho Chico.
De todo esse quadro, a boa notícia é que existe
solução técnica plenamente viável para se aumentar
a vazão do rio à altura de suas urgentes necessidades; co nhe cem-se os ca mi nhos para se pro mo ver sua
plena e irreversível revitalização e, por último, mas
não por fim, são conhecidas as bases de um projeto
capaz de unir todos os nordestinos, seja dos Estados
doadores, seja dos receptores. Registre-se que esse
é um dado a um tem po al vis sa re i ro e ra rís si mo em ou tras áreas hídricas degradadas do mundo, para as
quais, desafortunadamente, não se vislumbram nenhu ma so lu ção téc ni ca viá vel. Em con tra par ti da, fe lizmente, para o Velho Chi co a na tu re za lhe pro por ci o na
o privilégio excepcional da existência de rios próximos a seu curso, nos qua is se po de ria bus car a va zão
adicional de que se res sen te o rio para sua ple na re vi talização e adequado projeto de transposição. Um
projeto abrangente capaz de equacionar os recursos
hídricos da re gião nor des ti na, o gran de pas so para se
alcançar a convivência plena com as secas, a exemplo do que já ocorre exitosamente nas regiões áridas
e semi-áridas de diversos países do mundo. Um projeto, enfim, que preservaria as águas do Velho Chico
para as futuras gerações.
Estratégias
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Se na do res, duas prioridades básicas têm que ser pre ser va das no equa cionamento da obra: o reforço da vazão e a revitalização ecológica e econômica visando recuperar a pro funda deterioração do curso atual do rio. Ademais,
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cabe reiterar que sem o vigoroso reforço da vazão,
não se poderia viabilizar um plano mínimo de revitalização eficiente e irreversível do rio, tamanha a sua
degradação ecológica, nem, muito menos, se cogitar
em uma obra ra ci o nal de trans po si ção de sua águas.
Revitalização
Não é preciso ser técnico ou especialista para
se aperceber da profunda degradação do São Francis co em toda a sua ex ten são, so bre tu do no meio e no
baixo trechos do rio. Sua extrema deterioração é visível e, o que é gravíssimo, sinaliza problemas identificados em inúmeros grandes rios do mundo que hoje
se apresentam parcialmente secos durante as estiagens, e outros tantos que simplesmente morreram
pela ação devastadora do homem. Segundo estudos
recentemente publicados pelo respeitável Worldwatch Institute, em se mantendo o atual estado de
agressão a que estão submetidos, 50% dos rios do
terceiro mundo desaparecerão nos próximos 30
anos.
Já se co men tou aqui a trá gi ca si tu a ção da foz do
Velho Chico, mas os sintomas de sua degradação se
encontram em toda a extensão. A começar pela própria nas cen te do rio, na Ser ra da Ca nas tra, cuja si tu a ção de abandono deixou alarmados os deputados integrantes da comissão constituída para analisar a viabilidade da transposição, em recente vi si ta à área. Ade mais, os parlamentares foram informados que 80% da vegetação original da parte do rio em Minas Gerais foi
des ma ta da. Tam bém fo ram aler ta dos quan to à ação devastadora dos garimpeiros, lançando mercúrio e ferro
no rio, provocando a morte de alguns dos seus afluentes. Sem contar que no rio das Velhas são lançados es gotos de mais de 2 milhões de belo horizontinos, além
dos resíduos da mineração ao longo de 300km, antes
de desembocar no São Francisco.
A questão que se coloca é: diante da experiência vi ven ci a da na recuperação de ou tros rios e, le van do em conta as particularidades do São Francisco,
quais as ações que deveriam ser empreendidas?
Sem se ter a pretensão de esgotar um assunto tão
complexo, vale re la ci o nar uma sú mu la de suas prin ci pais abordagens:
a) a premissa básica, sem a qual todas
as ações serão inócuas, é promover-se vigoroso aumento da vazão do rio;
b) o reflorestamento das suas margens;
c) o combate às causas da erosão;
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d) o desassoreamento da calha do rio;
e) a remoção das ilhas de areia;
f) a restauração da navegabilidade;
g) a recuperação das lagoas naturais;
Complementarmente, ter-se-ia que considerar
a construção da Hidroelétrica Pão de Açúcar, desde
que acompanhada de um correto projeto de proteção ambiental e, particularmente, de apoio à população residente das margens do rio, no trecho compreendido entre essa nova barragem e a Hidroelétrica de Xingó.
Para com pen sar o pro gres si vo em po bre ci men to
da população ribeirinha, especialmente os pescadores prejudicados pela queda da piscosidade do rio,
em face da diminuição acentuada dos sedimentos
nas suas águas, promovida pela construção das hidroelétricas, seriam criadas adicionalmente as condições para implantação de um moderno pólo de aqüicul tu ra pú bli ca e pri va da, ca paz de ge rar, a mé dio pra zo, centenas de milhares de novos empregos. Seguindo, a propósito, o edificante exemplo da China,
que só no setor mantém 6 milhões de empregos.
Reforço da vazão
Há dois meios capazes de ge rar o re for ço da va zão do rio São Francisco: a transposição das águas
do Tocantins (que dispõe de uma vazão excepcional
de 11.000 m3/s); ou aproximadamente dos afluentes
do próprio São Francisco e dos rios Paraná e Tocantins. Quanto à primeira alternativa, a transposição dire ta men te das águas do To can tins, que à pri me i ra vis ta pa re ce ló gi ca, to dos os es tu dos já re a li za dos so bre
o assunto se revelaram inviáveis dentro do universo
técnico conhecido, pela elevadíssima altura de adução. Com referência à segunda opção, além de ser
menos onerosa, permitiria sua implantação por etapas, ao longo de dez a quinze anos, embora com os
pri me i ros efe i tos al can ça dos a cur to pra zo, in clu si ve a
própria transposição, cuja vazão aumentaria progressivamente. Para efeito dessa análise, foram selecionados os seguintes afluentes:
RIO SÃO
FRANCISCO

a) Paracatu (MG)

RIO
PARANÁRI
a) Grande (MG)

RIO
TOCANTINS
a) Peixe

b) Urucuia (MG)

b) Pa ra na í ba (MG)

b) Peixinho

c) Ca ri nha nha ( MG+BA) c) S. Mar cos (MG)

c) Balsas

d) Grande (BA)

d) Galhão

e) Te qui taí (BA)

e) Sono

f) Correntes (BA)
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Com a conclusão das obras, seria obtida uma
vazão adicional de 1.000 m3/s, sobre a vazão do rio,
após Sobradinho, em torno de 2.060 m3/s.
3
Benefícios pela adição de 11.000 m /s
a) Energético:viabilizaria 106 pequenas e médias hi dro e lé tri cas nas obras de bar ra men to dos 13 rios
afluentes considerados e com o equa ci o na men to global dos recursos hídricos no semi-árido que seriam
transferidos para o setor privado gerando 11.000mw.
Isso significaria aumentar em mais de100% o potenci al hi dro e lé tri co im plan ta do pela CHESF nos 50 anos
de sua exis tên cia no Nor des te, cuja ca pa ci da de ins talada, hoje, gera 10.704mw. Releva-se que a crise
energética se constitui um dos mais sérios gargalos,
que po de rão im pe dir a al me ja da ala van ca gem eco nômica brasileira, além do que a energia hidroelétrica
tem um custo médio correspondente a quase metade
da termoeletricidade, hoje apontada como uma das
saídas para a crise nacional do setor.
b) Acréscimo de um potencial irrigável do São
Francisco dos atuais 800.000 hectares para mais de
2.400.000 hectares (sendo metade no Nordeste setentrional), podendo gerar mais de 3 milhões de empregos;
c) Seriam introduzidos centenas de quilômetros
na ex ten são na ve gá vel do rio, cri a das ex ten sas hi drovias no Nordeste Setentrional e recuperadas as demais hidrovias existentes, como a principal delas, en tre a cidade mineira Pirapora e a baiana Juazeiro,
hoje tão destruída, e a região compreendida entre a
hidroelétrica do Xingó e o Oceano Atlântico, cujo assoreamento já quase impede a navegação. Seus reflexos na economia podem ser avaliados quando se
sabe que o custo para transportar cargas pelas hidrovi as equi va le a 1/10 do cus to do trans por te ro do viá rio;
d) Promoveria a recuperação de mais de 70 lago as que ha vi am nas mar gens do rio e ser vi am para a
reprodução de peixes, muitos dos quais foram extintos por conta do desaparecimento dessas lagoas;
e) Seriam criadas as condições para se extirpar
a miséria absoluta da região mais pobre do Brasil,
com um for mi dá vel efe i to mul ti pli ca dor na eco no mia.
Justificativas para uma proposta tecnicamente correta
Sr. Presidente,
I – Seriam proporcionados os meios para finalmente se viabilizar a plena convivência da população
do semi-árido nordestino com as secas. Registre-se
que, em média, cada ano de seca custa ao Tesouro
Nacional cerca de R$2 bilhões em assistência emer-
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gencial sem que envolva nenhuma obra permanente
e, no mínimo, quantia correspondente a R$3 bilhões
pela perda da safra e prejuízos indiretos.
II – Segundo recente levantamento meticuloso
do escritor cearense Marco Antônio Villa, nestes últimos 150 anos mor re ram no mí ni mo 3 mi lhões de nor destinos em decorrência das secas que se abateram
na região, sem contar os inúmeros milhões que teriam morrido se não tivessem emigrado.
III – Os estudos básicos realizados pelo projeto
do Ministério da Integração Nacional e dimensionamentos técnicos seriam aproveitados em grande par te. Apenas os canais principais, a partir de Cabrobó e
3
Ita pa ri ca, se ri am am pli a dos de 127m /s para pelo me 3
nos 300 m /s, numa obra definitiva e não apenas paliativa, que, ao contrário, estaria concluída no máximo
em 10 anos.
IV – Evidente que em quaisquer circunstâncias
haveriam de ser ampliados os estudos do EIA –
RIMA, já contratado, para uma abordagem não apenas teórica, através de mapas, mas praticada di retamente no campo, auscultando-se a população envolvi da pe los efe i tos da obra. Além da con tra ta ção de um
novo RIMA para as regiões do médio e baixo São
Francisco.
V – O Presidente Fernando Henrique Cardoso
estaria agindo em consonância com os princípios de fendidos por importante documento, que solenemente convidou a todos os governantes da região e seu
Ministro do Meio Ambiente a assinarem, no início da
sua primeira gestão, denominado Compromisso pela
vida do São Francisco.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, nele são
proclamadas, de modo responsável e enfático, as seguintes conclusões:
”O rio está doente. Sua vida está sob a ameaça
da ação predadora do ho mem“.
”A agonia do São Francisco é uma agressão à
consciência nacional“.
Recomendando, ainda, ”dar continuidade aos
estudos relativos ao projeto de transposição das
águas do rio São Francisco, de acordo com critérios
de sustentabilidade e uso múltiplo do seu potencial
hídrico“.
VI – Agir de forma diferente, como prevê a proposta ministerial de transposição, seria uma traição
aos princípios expostos no documento supracitado,
que é o mais importante jamais escrito sobre o São
Francisco, seja pelo seu conteúdo, seja pela representatividade dos signatários.

66
Abril de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

VII – Bastaria ao Ministério do Meio Ambiente,
em es pe ci al ao Iba ma, a quem está sub me ti do a aná lise do incompleto (para dizer o mínimo) EIA-RIMA
proposto – ainda que não considerasse suas absurdas omissões ecológicas – se limitar a fazer cumprir
os termos da recomendação presidencial contida no
Compromisso pela vida do São Francisco, para que o
desastroso pro je to do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci onal fosse liminarmente recusado. Ao contrário, sua
apro va ção se ria uma agres são do IBAMA ao seu pas sado de rigorosa defesa do meio ambiente da nação
brasileira.
VIII – O PresidenteFernando Hen ri que Car do so
se ria imor ta li za do pela sua vi são de es ta dis ta, por ser
o primeiro governante brasileiro a planejar, iniciar e
tornar irreversível uma obra definitiva, a fim de permitir a dezenas de milhões de nordestinos conviverem
normalmente, e de forma digna, com as secas, tal
como fizeram o Presidente Roosevelt na década de
30, no Oeste americano, e Indira Gandhi, com a implantação da Revolução Verde na Índia.
IX – O tempo para execução da primeira etapa
das obras, in clu in do a trans po si ção – que já aten de ria
a de man da emer gen ci al dos es ta dos do Nor des te Setentrional – seria semelhante ao tempo previsto para
concluir a atual proposta ministerial.
X – Seria aprovada uma lei no congresso, garantindo os recursos orçamentários pelo número de
anos previstos para sua plena construção.
XI – Seria garantida a preservação do rio São
Francisco, a maior riqueza dos nordestinos, afastando definitivamente os riscos de sua morte, tal como
preconizam renomados estudiosos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, finalmente, vale ressaltar, mais uma vez, a nossa preocupação: ”a continuar o avanço da cunha salina, dentro
de pouco tempo estará sob risco a Adutora Sertaneja
que abastece de água Aracaju e todos os municípios
dos Sertões Alagoano e Sergipano, provocando con seqüências catastróficas“.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. CARLOS WILSON (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, venho a esta
tri bu na no va men te para tra tar da ques tão da Su de ne.
Na terça-feira, dia 27, sucedeu-me na tribuna o
Senador Edison Lobão, vice-presidente desta Casa,
ex-governador do Maranhão e me honrou com o estímulo a manter a luta pela manutenção da Sudene.
Dizia o Senador Lobão que nós do Nordeste, e
nossos irmãos do Norte, deveríamos nos unir nessa
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luta con tra a ex tin ção da Su de ne e, mu i to mais do que
isso, contra o fim dos incentivos fiscais e tudo aquilo
que possa beneficiar não apenas o Nordeste, mas a
Amazônia e a região Norte do país.
Será que os tecnocratas do governo federal
querem mesmo provocar uma secessão na República? Querem fraturá-la? Manter os caminhos obstruídos do Norte-Nordeste para o desenvolvimento, sua
economia amarrada a uma estrutura arcaica e deformada?
A quem interessa isso?
Em aparte ao Senador Lobão, o Senador Gilberto Mestrinho, ex-governador do Amazonas – e no tem, ca ros Co le gas, Sr. Pre si den te, a qua li fi ca ção dos
parlamentares que têm se manifestado sobre o assun to - re ve lou sua in com pre en são com re la ção às in tenções do Governo. Trouxe à luz o Senador Mestrinho informações importantes.
É ver da de que a car ga de in cen ti vos fis ca is já foi
de 50% e hoje está re du zi da a 18%; tam bém é ver da de que esses incentivos não são obrigatórios, mas fa cul ta ti vos na op ção das pes so as ju rí di cas de cla ran tes
do Imposto de Renda. Mas, isso não quer dizer que o
Ministério da Fazenda libere os recursos destinados
pelos contribuintes aos órgãos de maneira in continente, ou seja, tão logo estes recursos cheguem aos
cofres da Receita Federal.
Quando libera, o faz com atraso.
A filosofia do princípio que constituiu a República e a Federação, cumprido até mesmo em regimes
autoritários, premia o esforço contra as desigualdades regionais. É a base de sustentação de nosso
Estado.
Tem razão o Senador Gerson Camata que, em
aparte ao Senador Lobão, lembrou que somente o
saneamento do Banespa, em São Paulo, e o giro da
dívida da prefeitura de São Paulo e do Governo do
Estado de São Paulo consumiram o dobro de recursos que a União destinou ao Nordeste em 50 anos de
Sudene.
Sr. Presi den te, no bres Cole gas, a dis cri mi na ção
é a mais odiosa manifestação do gênero humano.
Tentar escamotear a concentração econômica com a
alegação de que em tal ou qual região, em tal ou qual
agência de desenvolvimento, prepondera a corrupção é hi po cri sia. So cor ro-me do bri lho de meu Co le ga
Gerson Camata novamente: ”Em vez de se punir o
pe ca dor, pune-se o ter ri tó rio onde o pe ca dor co me teu
o pe ca do“. E acres cen to: em que pe da ço de ter ra des te país, desgraçadamente, não se comete o pecado
da corrupção?
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Acho que, no bojo da tentativa do governo de
extinguir as agências de desenvolvimento do Norte e
Nordeste, está embutida uma manobra mais sinistra,
mais grave, mais atentatória contra o princípio da Re pública. Ao tentar atingir a Sudene e a Sudam, o governo se insurge contra o incentivo fiscal.
É isso, meus amigos.
Nossas autoridades econômicas tão ciosas de
seu modelo liberal ou neoliberal, tão obedientes do
modelo da escola de Chicago, finalmente encontraram o pre tex to de fi ni ti vo para en ter rar de vez a ins ti tu ição do incentivo fiscal.
Encontraram a forma definitiva para retirar o
Estado de seu papel soberano de equilibrar o desenvolvimento. De socorrer as regiões mais atrasadas.
Com isso, estão a in cen ti var a au to fa gia da guer ra fis cal entre os Estados. Esta sim corrosiva, porque embute a renúncia fiscal, atentatória ao princípio de república federativa.
O que se pretende é deixar o Norte e o Nor deste ao sabor do mercado econômico e se concentrar
os esforços econômicos da Nação no Sul-Sudeste.
Ainda que estas regiões tenham alcançado um desenvolvimento de infra-estrutura e de investimentos
de verbas federais nos últimos 50 anos, infinitamente superior a tudo o que foi aplicado no Norte e no
Nordeste.
É injusto colocar-se em questão esta disputa
regional. É imoral patrocinar tal disputa.
O Senador Carlos Bezerra informou a este plenário que 60% dos empregos de seu Estado, o Mato
Grosso, são originários de projetos da Sudam. Não
sei informar com precisão se este percentual pode
se aplicar ao Nordeste. Mas, posso reiterar que foram computados mais de cinco milhões de empregos gerados por projetos da Sudene.
Sr. Presidente, toda e qualquer pesquisa que
se re a li ze no Bra sil, in de pen den te men te do ór gão de
opinião pública, aponta que a reivindicação maior
dos bra si le i ros, em todas as regiões do país, é o em prego.
E o governo do presidente Fernando Henrique
Cardoso in sis te em se guir sua sina de con tra ri ar o de sejo do povo e se insurge contra a criação de empregos. Insurge-se contra a ação primária de lutar contra
os desequilíbrios regionais e, não satisfeito em secar
os parcos recursos que permite chegar ao Nordeste,
ainda pretende eliminar esse modesto instrumento,
lançando a região à crueldade do mercado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
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trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2001
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 131, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto de Re solução nº 8, de 2001 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 83, de 2001, Re la tor ad hoc: Se na dor Lú dio Co elho), que autoriza a RepúblicaFederativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatrocentos e
setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois euros
junto ao Banco Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to –
BID, destinada ao financiamento parcial do Programa
de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª
Fase.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2000
Segunda sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a alínea “d” do inciso VI do
art. 150 da Constituição Federal (imunidade tributária
para cadernos escolares), tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de 2000, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador José Fogaça.
–3–
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 207, DE 1995
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 207, de 1995, de au to ria do Senador Júlio Campos, que altera dispositivos
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, e determina outras providências (trabalho escravo), tendo
Pareceres sob nºs:
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– 76, de 1997, da Comissão Diretora, Relator:
Senador Ro nal do Cu nha Lima, ofe re cen do a re da ção
do vencido; e
– 778, de 2000, da Comissão de Constituição,
Jus ti ça e Ci da da nia (so bre a Emen da nº 1-Plen) Re la tor: Se na dor Ra mez Te bet, pelo ar qui va men to da matéria.
–4–
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADONº 206, DE 1995
Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu tivo ao Projeto de Lei do Senado nº 206, de 1995, de
au to ria do Se na dor Hum ber to Lu ce na, que dis põe sobre a alo ca ção, em de pó si tos es pe ci a is re mu ne ra dos,
de recursos da disponibilidade financeira do Fundo
de Ampa ro ao Tra ba lha dor - FAT, na Ca i xa Eco nô mi ca
Federal, e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 52, 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.
–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 290, DE 1999
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 290, de 1999 (nº 184/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces são da Rá dio Je qui ti bá Ltda. para ex plo rar ser vi ço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 355, de 2000, da Comissão de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma,
com abstenção da Senadora Heloísa Helena.
–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 4, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 4, de 2000 (nº 96/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Guaíra Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci dade de Guaíra, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 524, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Jonas Pinheiro, com abstenções da Senadora Heloísa Helena e
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dos Senadores Jefferson Peres, Geraldo Cândido e
Pedro Simon.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 5, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 5, de 2000 (nº 101/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Piratininga de Piraju Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Piraju, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 852, de 2000, da Comis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 19, de 2000 (nº 258/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Princesa Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Francisco Beltrão,
Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 788, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 147, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 147, de 2000 (nº 331/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Ra i nha da Paz para exe cu tar ser viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Brasília, Distrito Federal, tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.094, de 2000, da Co missão de Educação, Relator: Senador Valmir Amaral, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 23
minutos.)
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SENADO FEDERAL
Ata da 27ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 3 de abril de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho e Carlos Wilson
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los
Magalhães – Arlindo Porto – Bello Parga – Bernardo
Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Carlos
Wilson – Casildo Maldaner – 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 – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho – Jefferson Peres – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alencar – José Coelho – José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Roberto Arruda – Juvêncio da Fonseca – La u ro Cam pos
– Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maria do Carmo
Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da
– More i ra Men des – MozarildoCavalcanti – Na bor Júnior – Ney Suassuna – Nilo Teixeira Cam pos – Osmar
Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva –
Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos –
Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Tasso Ro sa do – Te o to nio Vi le la – Fi lho –
Tião Viana – Valmir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel lington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor Mo zarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI INICIAL DA
CÂMARA Nº 20, DE 2001
(Nº 4.194/2001, na Casa de origem)
Denomina “Rodovia
Mário Covas” a BR-101.

Governador

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominada “Rodovia Governador
Mário Covas” a Rodovia BR-101, em toda a sua extensão.
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
PROJETO DE LEI INICIAL Nº 4.194, DE 2001
Denomina “Rodovia Mário Covas” a
BR-101.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominada “Rodovia Mário Covas”
a Rodovia BR-101, em toda sua extensão.
Art. 2º. Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
Justificação
Ontem, morreu Mário Covas. Uma doença que
nasceu oculta e contra a qual não foram bastantes a
medicina, a coragem do Governador e as orações do
povo, privou o país de um homem público que se tornou referência nacional de dignidade e honradez.
Por toda sua carreira política, iniciada oficialmente em 1962, demonstrou clareza de princípios,
éti ca e pro fun da sen si bi li da de so ci al. Como De pu ta do
Federal, Prefeito de São Paulo, Senador e Governador de Estado, ganhou a admiração mesmo dos mais
convictos adversários. Foi cassado, ganhou algumas
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eleições, perdeu outras, mas nunca distanciou-se do
ca mi nho que, ain da jo vem, ob ser van do os de ba tes na
Câmara Municipal de Santos, traçou para si: fazer da
política um meio para promover o bem público.
A homenagem que pretendemos prestar a Mário Covas, certamente, é pequena ante tanto empenho e dedicação que o Governador emprestou a seu
país. De toda sorte, acreditamos que somente uma
rodovia como a BR-101, que abraça o litoral do país,
de norte a sul, passando por sua querida cidade natal, Santos, seria digna de ostentar o nome de tão
ilustre e amado brasileiro.
Sala das Ses sões, 7 de mar ço de 2001. – De pu tado Marcus Vicente.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 53, DE 2001
(Nº 674/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educacional São Pedro para
executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Araguaína, Estado do Tocantins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 172, de 16 de maio de 2000, que ou tor ga permissão à Fun da ção Edu ca ci o nal São Pe dro para execu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Araguaína, Estado do Tocantins.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 824, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhada de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, permissões para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 172, de 16 de maio de 2000 –
Fundação Educacional São Pedro, na cidade de Araguaína – TO;
2 – Portaria nº 173, de 16 de maio de 2000 –
Fundação Educativa Santa Clara, na cidade de Canindê – CE; e
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3 – Portaria nº 174, de 16 de maio de 2000 –
Fundação Nacional da Cultura Negra e Miscigenações Brasileiras, na cidade de Capanema — PA.
Brasília, 15 de junho de 2000. – Marco Maciel.
EM nº 151/MC
Brasília, 26 de maio de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo Admi nistrativo nº 53000.006117/99, de interesse da Fundação Educacional São Pedro, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Declaro 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 ou torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrandopossuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que
me le vou a ou tor gar a per mis são, nos ter mos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente – Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 172 DE 16 DE MAIO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art 13, § lº, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de 1996 e ten do
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53000.006117/99, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Edu cacional São Pedro para executar, pelo prazo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o difusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade do Araguaína,
Estado do Tocantins.
Art 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
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Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos Legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º art. 223 da Constituição
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Pimenta da Veiga.
PARECER Nº 135/2000-DSR
Referência: Processo nº 53000.006117/99
Interessada: Fundação Educativo São Pedro
Assunto: Outorga de serviço de radiodifusão.
Ementa: – Independe de edital a outorga para
serviço de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa.
– Atendimento das exigências estabelecidas no
Regulamento dos Serviços de Ra di o di fu são e na Portaria Interministerial nº 651/99.
Conclusão: Pelo deferimento
I – Os Fatos
Fundação Educacional São Pe dro, com sede na
ci da de de Ara gua í na, Esta do do To can tins, re quer lhe
seja outorgada permissão para executar o serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, com fi nalidade exclusivamente educativa, na localidade de
Araguaína, Estado do Tocantins, mediante a utilização do canal 243 E, Classe A4, prevista no Plano Bá sico de Distribuição de Canais do referido serviço.
2. Trata-se de uma fundação de direito privado,
sem fins lu cra ti vos, com au to no mia pa tri mo ni al, ad ministrativa e financeira, cujo objetivoprincipal é promover, mediante concessão ou permissão, programas
informativos, culturais e recreativos pela rádio e outros meios de comunicação.
3. Para atender aos requisitos estabelecidos
pela legislação de radiodifusão, a entidade apresentou a documentação pertinente.
4. Os estatutos da entidade, devidamente registrados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em 13
de julho de l999, na Comarca de Araguaína, no Esta do do Tocantins, sob nº 1.745, Livro A – 06, fls nº 209 a
210, Protocolo sob o nº 1.953, livro A-nº 6, fls. 066, alterado nos termos das – modificações propostas no
estatuto apresentado e ata de reunião anexados ao
pro ces so re gis tra dos no mes mo Re gis tro Ci vil, pre enchem os requisites do Código Civil Brasileiro e se en con tram de acor do com a le gis la ção es pe cí fi ca de ra diodifusão.
5. O Conselho Diretor com mandato de dois
anos, de acordo com o art. 8º dos Estatutos, está assim constituído:
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Conselho Diretor
Cargos
Nomes
Diretor Presidente
Edson Carvalho Alencar
Vice-Presidente
Carlos Cesar Pereira de Macedo
Secretária
Vanderléia Brito Miranda
Diretor Tesoureiro
José Carlos Gomes
1º Suplente
Manoel Carmo Santos
2º Suplente
Geová Silva Lima
6. De acordo com seus estatutos, a representação judicial e extra-judícial da requerente é competência do Diretor Presidente.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão, comcessão e autoriza ção para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e
de sons e imagens está admitida na Constituição Federal (letra a, inciso XII, do art. 21)
8. É também a Carta Magna, em seu art. 223,
que atribui ao Poder Executivo, competência para ou torgar concessão, permissão e au to ri za ção para o re ferido serviço, ao tem po em que con di ci o na a efi cá cia
do correspondente ato à deliberação do Congresso
Nacional.
9. O Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, em seu art. 13, com a re da ção que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, publicado no DOU de 26 subseqüente, dispensa a pu bli ca ção de edi tal para a ou tor ga de ser vi ço de
radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
“Art. 13
§ 1º É dispensável a licitação para outorga para execução de Serviços de Radiodifusão com fins exclusivamente educativos".
10. A documentação instrutória que informa o
pedido tanto quanto à entidade, tanto quanto aos
seus diretores, está em ordem. A entidade en caminhou a declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU
de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme
declaração firmada pelos mesmos, juntada aos presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pedido, sugerindo que os au tos se jam en ca mi nha-

74

ANAIS DO SENADO FEDERAL

04934 Qu ar ta-feira 4

ABRIL 2001

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dos ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser viço de Radiodifusão para prosseguimento.
Posteriormente à decisão da outorga, o processo deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional,
onde o ato de outorga será apreciado conforme dispõe a Constituição Federal (art. 223).
É o parecer “sub-censura”.
Brasília, 17 de abril de 2000. – Maria Antonieta
de Alvarenga Grossi, Advogada-OAB/DF – 5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do De partamento de Outorga e Licenciamento.
Brasília, 19 de abril de 2000. – Napoleão Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Radiodifusão.
Brasília, 24 de abril de 2000. – Antônio Carlos
Tardeli, Diretor do Departamento de Serviços de Ra diodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 24, abril de 2000. – Paulo Menicucci,
Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 54, DE 2001
(Nº 482/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Romênia sobre Cooperação na Área do Combate à Produção
e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, ao uso Indevido e à Farmacodependência, celebrado
em Bucareste, em 22 de outubro de 1999.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go verno da Romênia sobre Cooperação na Área do Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes
e Substâncias Psicotrópicas, ao uso Indevido e à Far macodependência, celebrado em Bucareste, em 22
de outubro de 1999.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissosgravosos ao patrimônio nacional.
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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 ROMÊNIA SOBRE
COOPERAÇÃO NA ÁREA DO COMBATE À
PRODUÇÃO E AO TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES E SUBSTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS AO USO INDEVIDO E A
FARMACODEPENDÊNIA.
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo da Romênia (doravante denominados “Partes Contratantes”),
No espírito das relações de amizade e cooperação existentes entre os dois países;
Reconhecendo a importância da cooperação internacional na prevenção e no combate efetivo ao tráfico ilí ci to de en tor pe cen tes e subs tân ci as psi co tró pi cas;
Conscientes de que o uso indevido de entorpecentes e substâncias psicotrópicas constitui grave
ameaça à saúde e ao bem-estar dos respectivos povos, além de ser um problema que afeta as estruturas
políticas, econômicas, sociais e culturais de todos os
países;
De conformidade com as previsões da Convenção única sobre Entorpecentes (Nova York, 30 de
março de 1961), assim como foi emendada pelo Pro tocolo de 1972 (Genebra, 25 de março), da Convenção so bre Subs tân ci as Psi co tró pi cas (Vi e na, 21 de fevereiro de 1971), da Con ven ção con tra o Trá fi co Ilí ci to
de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas (Viena, 20 de dezembro de 1988) elaboradas no âmbito
das Nações Unidas, bem como de outros documentos internacionais sobre a matéria.
Acordaram o seguinte:
Artigo 1
1. As Partes Contratantes, respeitando as respectivas legislações e as convenções internacionais
das quais são partes, manterão canais de cooperação na realização de programas Conjuntos para:
a) o combate à produção e ao tráfico ilícito de
entorpecentes e substâncias psicotrópicas, a investigação das pessoas e das organizações implicadas
nessas atividades:
b) a pre ven ção do uso in de vi do dos en tor pe cen tes e substâncias psicotrópicas e a reabilitação das
pessoas farmacodependentes.
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Artigo 2
1. Para atingir os objetivos referidos no Artigo I,
as Autoridades Competentes, designadas pelas Partes Contratantes no Artigo IV, obedecidas as disposições de suas legislacões nacionais em vigor, desenvolverão as seguintes atividades:
a) intercâmbio de informações sobre traficantes
de entorpecentes e substâncias psicotrópicas;
b) a troca de informações sobre programas de
pre ven ção do uso in de vi do e tra ta men to dos far ma codependentes, as sim como so bre o con tro le de pre cur sores e subs tân ci as quí mi cas uti li za das na fabricação
de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas;
c) intercâmbio de legislação, documentação e
publicações sobre pesquisas científicas nas áreas de
interesse comum;
d) intercâmbio de informações sobre registro
criminal e sentenças de condenação pronunciadas
contra narcotraficantes.
2. Todas as informações mencionadas serão
fornecidas mediante solicitação específica dirigida à
Autoridade Competente. As informações fornecidas
terão caráter reservado, não podendo ser transmitidas a uma terceira parte, nem feitas públicas.
Artigo 3
Com vistas à consecução dos objetivos do presente Acordo, os representantes das autoridades de signadas pelas duas Partes Contratantespoderão re unir-se para:
a) elaborar e propor às Par tes Con tra tan tes pro gramas conjuntos nos domínios tratados neste Acordo; e
b) avaliar o estado do cumprimento dos respectivos programas conjuntos de ação.
Artigo 4
As Partes Contratantes designam como Autoridades Competentes para a coordenação das atividades previstas no presente Acordo:
Pela Parte brasileira:
a) o Ministério das Relações Exteriores e a Secretaria Nacional Antidrogas.
Pela Parte romena:
a) no domínio do tráfico ilícito de entorpecentes
e substâncias psicotrópicas e do controle dos precursores, o Ministério do interior;
b) para a pre ven ção do uso in de vi do de en tor pe centes e substâncias psicotrópicas e a reabilitação
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dos farmacodependentes, o Ministério da Saúde e o
Ministério do Trabalho e da Proteção Social.
Artigo 5
1. Para assegurar a ligação operacional, as Autoridades Competentes designarão, cada uma, um
oficial de ligação, de cuja nomeação darão ciência
mutuamente em um prazo de 30 dias a partir da data
da entrada em vigor do presente Acordo.
2. Para concretização da cooperação prevista
nos Artigos 1 e 2 do presente Acordo, as Autoridades
Competentes concordam em avaliar, sempre que ne cessário, a execução do presente Acordo, e realizarão as consultas necessárias para aperfeiçoar sua
aplicação.
3. Qualquer controvérsia que possa surgir da
aplicação do presente Acordo será solucionada diretamente pelas Partes Contratantes.
Artigo 6
1. Qualquer das Partes Contratantes se reserva
o direito de recusar o cum pri men to de uma so li ci ta ção
específica de informação, se considerar que um tal
pedido poderia prejudicar sua soberania ou segurança nacional ou infringir a lei interna ou outras obrigações assumidas em acordos internacionais.
2. Neste caso a recusa será notificada à outra
Parte Contratante no mais curto prazo possível.
Artigo 7
As despesas in cor ri das na exe cu ção do pre sente Acor do se rão re gu la das de co mum acor do en tre as
Partes Contratantes.
Artigo 8
1. O presente Acordo entrará em vigor na data
do recebimento da segunda comunicação por via diplomática, na qual se informa o cumprimento dos requi si tos cons ti tu ci o na is e da le gis la ção in ter na ne cessários para sua aprovação.
2. O Acordo permanecerá em vigor por 4 (quatro) anos, sendoprorrogadoautomaticamente por pe ríodos iguais de 4 (quatro) anos.
3. O presente Acordo será modificado por decisão mútua das Partes Contratantes. As emendas en tra rão em vi gor na for ma do pa rá gra fo 1 des te Arti go.
4. O presente Acordo poderá ser denunciado
por qualquer das Partes Contratantes mediante uma
notificação por escrito à outra Parte Contratante. A
de nún cia terá efe i to 6 (seis) me ses após a no ti fi ca ção

76

ANAIS DO SENADO FEDERAL

04936 Qu ar ta-feira 4

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sem prejuízo dos programas em implementação, que
serão desenvolvidos até a data de sua expiração.
Feito em Bucareste em 22 de outubro de 1999,
em dois exemplares originais, cada um nos idiomas
português, romeno e francês, sendo todos os textos
igualmente autênticos. Em caso de divergência de interpretação, prevalecerá o texto em francês. – Wálter
Fanganiello Maierovitch, Secretário Nacional de
Antidrogas. (Pelo Go ver no da Re pú bli ca fe de ra ti va do
Brasil.) Mircea Muresan – Secretário de Estado, Pri meiro-Vice-Ministro, Ministro do Interior. (Pelo Governo da Romênia.)
MENSAGEM Nº 378, 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 Esta do das Re la ções Exte ri o res, o tex to do Acor do
ente o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Romênia sobre Cooperação na área de
Combate à Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, ao Uso Indevido
e à Farmacodependência, celebrado em Bucareste,
em 22 de outubro de 1999.
Brasília, 20 de março de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 16/MRE.
Brasília, 26 de janeiro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à alta consideração de Vossa Excelência
o anexo
Acordo de Cooperação na Área do Combate à
Produção e ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, ao Uso Indevido e à Farmacodependência, celebrado em Bucareste, em 22
de outubro de 1999.
2. Em consonância com a estratégia governamental de combater o narcotráfico, de estimular a
prevenção da demanda por drogas e o tratamento
de dependentes, o referido texto leva em conta os
diversos acordos sobre o tema firmados pela Brasil
e a Romênia no âmbito das Nações Unidas. No plano bilateral, o Acordo visa incrementar o relacionamento dos dois países nos esforços antidroga, por
meio da criação de canais institucionais de cooperação regular.
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3. A Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD)
participou ativamente da negociação do presente
Acordo e aprovou seu texto final. Com vistas ao encami nha men to do as sun to à apre ci a ção do Po der Le gislativo, conforme prevê o inciso VIII do Artigo 84 da
Constituição Federal, submeto a Vossa Excelência o
projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, juntamente com as cópias autenticadas do Acordo.
Respeitosamente, Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 55, DE 2001
(Nº 513/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Científica e Tecnológica celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Kiev, em 15 de novembro de 1999.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo sobre
Cooperação Científica e Tecnológica celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Kiev, em 15 de novembro de
1999.
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 UCRÂNIA SOBRE
COOPERACÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da Ucrânia (doravante denominados “Partes Contratantes”),
À luz dos objetivos comuns de desenvolvimento econômico e social e de melhoria da qualidade de
vida de seus povos;
Considerando os benefícios mútuos advindos
da cooperação científica e tecnológica;
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Reconhecendo que o fortalecimento da cooperação científica e tec no ló gi ca é um dos pi la res das re lações bilaterais e elemento importante de sua estabilidade.
Acordaram o seguinte:
Artigo I
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às informações resultantes das atividades de cooperação relacionadas ao presente Acordo, desde que
essas informações:
a) não pertençam exclusivamente a uma das
Partes Contratantes nem sejam protegidas por direitos de propriedade intelectual;

As Par tes Con tra tan tes pro mo ve rão o de sen volvimento da cooperação nos campos da ciência e tec nologia entre ambos os países, com base na igualdade e vantagens mútua.

b) não representem matéria de sigilo comercial
ou industrial;
c)não se refiram a questões de segurança na cional.

Artigo II

Artigo V

As Partes Contratantes estimularão o contato
entre instituições dos dois países nas áreas científica
e tecnológica. As Partes Contratantes reconhecem
como atores da cooperação: órgãos estatais, centros
de pesquisa, estabelecimentos de ensino superior,
empresas públicas e privadas e outras instituições de
ambos os países. Ajustes Complementares específicos poderão ser firmados para a execução de atividades mutuamente acordadas.

1. As Partes Contratantes comprometem-se a
garantir a proteção e o exercício dos direitos de propriedade intelectual, em observância à legislação vigente em seus respectivos países.
2. As pessoas físicas e jurídicas de cada uma
das Partes Contratantes gozarão, no território da ou tra Parte Contratante, dos mesmos direitos e mecanismos de proteção legal relacionados à propriedade
intelectual, garantidos pela legislação dessa Parte
Contratante às suas próprias pessoas físicas ou jurídicas.
3. Os di re i tos aos re sul ta dos das ati vi da des re lacionadas à cooperação prevista no presente Acordo
pertencerão as instituições cooperantes e reger-se-ão por instrumentos jurídico acordados entre
as referidas instituições.

Artigo III
1. As atividades de cooperação assumirão as
seguintes formas:
a) desenvolvimento de pesquisa científica e tec nológica, com eventual intercâmbio de equipamento
e materiais de pesquisa;
b) in ter câm bio de ci en tis tas, pes qui sa do res, peritos e técnicos para o desenvolvimento de programas, pro je tos e ou tras ati vi da des de co o pe ra ção ci entífica e tecnológica;
c) organização e realização de seminários con juntos e outros encontros de caráter científico e tecnológico;
d) intercâmbio de informações científicas e tecnológicas;
e) qualquer outra forma de cooperação científica e tecnológica a ser acordada entre as Partes Con tratantes.
2. As despesas relacionadas com a realização
das atividades previstas no presente Acordo serão
efetuadas em ter mos a se rem-de fi ni dos pe las ins ti tu ições cooperantes para cada caso concreto, segundo
a disponibilidade de recursos.
Artigo IV
Caso não seja estipulado de outra maneira nos
documentos mencionados no Artigo 2, a comunidade
científica e tecnológica dos dois países terá acesso

Artigo VI
1. Com vistas à implementação do presente
Acordo, as Partes Contratantes estabelecerão uma
Comissão Mista para Cooperação Científica e Tecnológica cujos objetivos serão:
a) exa mi nar e apro var re co men da ções para promover a cooperação, como prevista no presente
Acordo;
b) elaborar propostas em áreas prioritárias da
cooperação científica e tecnológica;
c) avaliar as atividades de cooperação em curso, com vis tas a au men tar sua efi ciên cia, e pro por no vas áreas de cooperação.
2. A Comissão Mis ta re u nir-se-á, al ter na da mente em cada um dos países, em data a ser determinada por meio dos canais diplomáticos, quando julgado
útil e con ve ni en te por am bas as Par tes Con tra tan tes.
3. A Comissão Mista poderá constituir, sempre
que necessário, grupos de trabalho em áreas específicas da cooperação, bem como nomear peritos para
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examinar questões específicas e formular as recomendações pertinentes.
Artigo VII
No que res pe i ta à co o pe ra ção no âm bi to do presente Acordo, cada Parte Contratante deverá, com
base em reciprocidade e respeitadas suas obrigações internacionais bem como as leis e os regulamentos nacionais:
a) facilitar a tramitação de pedidos de visto para
cientistas, pesquisadores, professores universitários,
peritos e técnicos que trabalhem em projetos e programas amparados pelo presente Acordo;
b) facilitar a entrada e saída livres de direitos
adu a ne i ros e ou tros en car gos fis ca is dos equi pa mentos e materiais necessários às atividades conjuntas
no âmbito do presente Acordo.
Artigo VIII
A coordenação-geral da cooperação no âmbito
deste Acor do está a car go do Mi nis té rio das Re la ções
Exteriores e do Ministério da Ciência e Tecnologia
(pelo lado brasileiro) e do Comitê Estatal da Ucrânia
para Ciência e Propriedade Intelectual (pelo lado
ucraniano).
Artigo IX
1. O presente Acordo entrará em vigor quando
as Partes Contratantes comunicarem uma à outra
que o Acordo foi aprovado em conformidade com os
procedimentos legais de cada país. A data da última
notificação constituirá a data da entrada em vigor do
presente Acordo.
2. O pre sen te Acor do será vá li do por um pe río do
de 5 (cin co) anos e será au to ma ti ca men te pror ro ga do
por períodos sucessivos de 5 (cinco) anos, exceto se
uma das Partes Contratantes no ti fi car à ou tra, por es crito, sua intenção de denunciá-lo. A denúncia surtirá
efeito 6 (seis) meses após a data da referida notificação.
3. A denúncia do presente Acordo não afetará
os projetos e programas executados no âmbito do
presente Acordo e não totalmente concluídos no mo mento da denúncia.
Artigo X
As controvérsias relacionadas à interpretação
ou à im ple men ta ção do pre sen te Acor do se rão so lu cionadas por meio de negociações entre as Partes
Contratantes, salvo se convierem diversamente.
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Feito em Kiev, em 15 de novembro de 1999, em
dois exemplares originais, nos idiomas português,
ucraniano e inglês, sendo todos os textos igualmente
autênticos. Em caso de qual quer di ver gên cia de interpretação, prevalecerá o texto em inglês.
Ronaldo Mota Sardenberg, Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia, pelo Governo da República
Federativa do Brasil – Stanislav Dovguiy, Presidente
do Comitê de Ciência e da Propriedade Intelectual,
pelo Governo da Ucrânia.
MENSAGEM Nº 388, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De con for mi da de com o dis pos to no ar ti go 84 in ciso VIII, da Constituição Federal, submeto à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta do das Relações Exteriores, e texto do Acordo entre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go verno da Ucrânia sobre Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado em Kiev, em 15 de novembro de
1999.
Brasília, 17 de março de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
Em Nº 4/MRE
Brasília, 7 de janeiro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo texto do Acordo
sobre Cooperação Científica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia, em Kiev, no dia 15 de
novembro de 1999.
2 . A Ucrânia é um dos países que resultaram
das mudanças políticas que ocorreram na antiga
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS). Para a antiga República Socialista Sovié tica da Ucrânia aplicava-se, na qualidade de es tado-membro, o Acordo Básico de Cooperação Científica e Tecnológica entre a República Federativa do
Brasil e a União das Repúblicas Socialistas Sovié ticas, assinado em 16 de abril de 1981 e vigente
desde de 8 de março de 1982. Após a extinção do
regime socialista na URSS, o referido Acordo não
pode ser transmitido e aplicado com força obrigatória a um Estado que recuperou plenamente a condição de sujeito do direito internacional em razão
do desmembramento do Estado Federal do qual fazia parte.
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3. A con clu são de novo Acor do tem o ob je ti vo de
regulamentar a cooperaçãobilateralbrasileiro-ucraniana em matéria de ciência e tecnologia. Intenta, ainda, ajustar a cooperação às novas realidades ucraniana e mundial. Para tanto, o novo Acordo prevê a par ticipação ativa tanto do setor privado como do acadêmico e de or ga nis mos go ver na men ta is nas ati vi da des
a serem desenvolvidas em conjunto pelos dois países.
4. O Ministério da Ciência e Tecnologia participou ativamente da negociação do Acordo e aprovou
seu texto final.
5. Submeto, assim, à elevada consideração de
Vossa Excelência a presente Exposição de Motivos,
juntamente com a minuta de Mensagem ao Congresso Nacional e cópias autênticas do Acordo, com vistas a possibilitar as providências necessárias para
seu devido encaminhamento à apreciação do Poder
Legislativo.
Respeitosamente,– Luiz Fe li pe Lam pre i ra, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 56, DE 2001
(Nº 518/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo, por troca
de Notas, para Abolição Recíproca da
Exigência de Visto de Entrada entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria,
celebrado em Budapeste, em 9 de novembro de 1999.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo, por troca de Notas, para Abolição Recíproca da Exigência
de Vis to de En tra da en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe derativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, celebrado em Budapeste, em 9 de novembro de
1999.
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.
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Nº 45
Bundapeste, 9 de novembro de 1999
Senhor Subsecretário de Estado,
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota
de Vossa Excelência datada de hoje, nos seguintes
termos:
“Excelência,
Tenho a honra de informá-lo de que, no intuito
de facilitar a entrada de na ci o na is de um país no ter ri tório do outro país, o Governo da República da Hungria está disposto a concluir Acordo para a abolição
recíproca da exigência de visto de entrada com o Go verno da República Federativa do Brasil nos termos
seguintes:
Artigo I
Os cidadãos da República Federativa do Brasil,
titulares de passaporte comum nacional válido, e os
nacionais da República da Hungria, titulares de passaporte comum válido, estarão dispensados da exigência de visto de entrada no território nacional da
outra Parte Contratante para permanência não superior a 90 (noventa) dias, desde que não desejem obter
emprego ou desempenhar atividade remunerada no
território receptor.
Artigo II
Os cidadãos do Estado de cada Parte contratante, titulares de passaporte comum nacional referido no Artigo I, po de rão en trar no ter ri tó rio na ci o nal da
outra parte Contratante por todos os pontos abertos
ao trânsito internacional de passageiros.
Artigo III
Os titulares de passaportes comuns nacionais
válidos, emitidos por cada Parte Contratante, que desejem visitar o território do Estado da outra Parte
Contratante por período superior a 90 (noventa) dias
e/ou viajar por razões de imigração, trabalho ou desempenho de atividade econômica devem obter os
vistos apropriados com anterioridade à sua entrada
no território do Estado da outra Parte Contratante.
Artigo IV
A dispensa da obrigatoriedade de visto introduzida pelo presente Acordo não isenta os cidadãos de
qualquer das Partes Contratantes da obrigação de
cumprir as leis e regulamentos vigentes no território
receptor relativos à entrada, permanência e saída de
estrangeiros de seu território.
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Artigo V
As Partes Contratantes se comprometem a readmitir seus nacionais nos territórios de seus respectivos Estados sem, for ma li da des ou co bran ça de despesas adicionais.
Artigo VI
Cada uma das Partes contratantes se reserva o
direito de re cu sar a en tra da ou es ta da de ci da dãos do
Estado da outra Parte contratante que:
a) possam ameaçar a sua segurança, ordem
pública ou saúde pública, ou
b) não possuam recursos financeiros suficientes para ar car com suas des pe sas de vi a gem du ran te
o período de sua estada.
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mínima de 15 (quinze) dias após a assinatura deste
Acordo.
2. Na hipótese de mudanças nos documentos
de viagem em circulação, as Partes Contratantes se
obrigam a intercambiar, por via diplomática, espécimes de seus novos documentos de viagem acompanhados de informação pormenorizada sobre suas ca racterísticas e uso em prazo não superior a 30 (trinta)
dias antes de sua entrada em vigência.
Artigo X
Este Acordo entrará em vigor no trigésimo dia
posterior ao recebimento da segunda Nota Verbal
pela qual as Par tes Con tra tan tes se no ti fi ca rão de sua
ratificação ao Acordo.

Artigo VII

Artigo XI

1. Cada uma das Partes Contratantes poderá
suspender a aplicação do presente Acordo, no todo
ou em parte por motivos de segurança, proteção da
or dem pú bli ca ou sa ú de pú bli ca, com ex ce ção do dis posto no Artigo V.
2. Cada Parte Contratante deverá notificar, de
imediato, a outra Parte Contratante do início e do término dessa suspensão pelos canais diplomáticos e
em forma escrita. O início e o término da suspensão
serão válidos a partir da data de recebimento da notificação pela outra Parte Contratante.

O presente Acordo terá vigência por tempo indeterminado e poderá ser de nun ci a do a qual quer momento por qualquer das Partes Contratantes. Cessará o seu efeito 30 (trinta) dias após o recebimento de
notificação escrita, pelos canais diplomáticos da denúncia por qualquer das Partes Contratantes.
Caso as disposições acima sejam aceitáveis
para o Governo da República Federativa do Brasil te nho a honra de propor que a presente Nota e a Nota
de resposta em que se acuse o recebimento desta,
constituam Acordo entre os dois Governos, a entrar
em vi gor no tri gé si mo dia pos te ri or ao re ce bi men to da
segunda Nota pela qual as Partes Contratantes se
notificarão da sua ratificação no acordo".
Em resposta, tenho a honra de confirmar que a
Nota de Vos sa Exce lên cia e a pre sen te Nota cons ti tu em um Acordo entre os dois Governos sobre a matéria.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência os protestos de minha mais alta consideração.

Artigo VIII
1. Os na ci o na is de uma ou tra Par te Con tra tan te,
que tenham extraviado seus passaportes comuns vá lidos no território do Esta do da ou tra Par te Con tra tante, poderão partir do território receptor munidos de
documentos de viagem de emergência emitidos pela
Missão diplomática ou Repartição consular de seu
Estado. A exigência de visto do Estado receptor nes ses documentos de viagem de emergência fica dispensada, sal vo nos ca sos pre vis tos no Arti go III des te
Acordo e se considerado obrigatório pela legislação
do Estado receptor.
2. Os documentos de viagem de emergência
mencionados no parágrafo anterior serão: a “Autorização de Re tor no ao Bra sil” para a Re pú bli ca Fe de rativa do Brasil e o “Certificado de Repartição” para a
República da Hungria.
Artigo IX
1. As Partes contratantes intercambiarão, por
via diplomática, espécimes de seus passaportes e
documentos de viagem vigentes com a antecedência

MENSAGEM Nº 382, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 84,
inciso VIII, da Constituição Federal, submeto a elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposicão de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo, por troca de Notas, para a Abolição Recíproca da
Exi gên cia de Vis to de Entra da en tre o Go ver no da Re pública Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, celebrado em Budapeste em 9 de novembro de 1999.
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Brasília, 23 de março de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso
EM Nº 37/MRE.
Brasília, 21 de fevereiro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo texto do Acordo para a abolição recíproca da
exigência de visto de entrada, firmado em 9 de novembro de 1999, en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe dera ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Hun gria.
2. O referido Acordo reflete o anseio dos dois
países de
intensificar suas relações culturais e econômicas, ao facilitar a entrada de na ci o na is de um dos pa í ses no território do outro, contribuindo para o incremento do fluxo de intercâmbiocomercial e turís ti co bilateral, de modo a estreitar os laços de amizade existentes.
3. Com vistas ao encaminhamento do as sun to à
apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa
Exce lên cia pro je to de Men sa gem ao Con gres so Na cional, juntamente com cópias autênticas do Acordo.
Respeitosamente, – Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 57, DE 2001
(Nº 415/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção nº 174
da OIT sobre a Prevenção de Acidentes
Industriais Maiores, complementada pela
Recomendação nº 181, adotadas em Genebra, em 2 e 22 de junho de 1993, respectivamente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção nº
174 da OIT sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, complementada pela Recomendação nº
181, adotadas em Genebra, em 2 e 22 de junho de
1993, respectivamente.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da Convenção ou da Recomendação referidas no caput, bem como quaisquer ajustes
complementares que, nos ter mos do in ci so I do art. 49
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da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Conferência Internacional do Trabalho
Convenção nº 174
Convenção sobre A Prevenção
de Acidentes Industriais Maiores
A Con fe rên cia Ge ral da Orga ni za ção Inter na ci onal do Trabalho:
Convocada em Genebra pelo Conselho de
Administração da Repartição Internacional do Trabalho, e congregada naquela cidade em 2 de junho de
1993, na sua 80ª reunião;
Tomando nota das convenções e recomendações in ter na ci o na is do tra ba lho per ti nen tes, e em particular a Convenção e Recomendação sobre Segurança e Saúde dos trabalhadores, 1981 e a Convenção e a Recomendação sobre os Produtos químicos,
1990, e destacando a necessidade de adotar um enfoque global e coerente;
Tomando nota também do Repertório de recomendações práticas para a prevenção de acidentes
industriais maiores, publicado pela OIT em 1991;
Considerando a necessidade de zelar por que
sejam adotadas medidas apropriadas para:
a) prevenir os acidentes maiores
b) re du zir ao mí ni mo os ris cos de aci den tes ma i ores;
c) reduzir ao mínimo as conseqüências desses
acidentes maiores;
Considerando as ca u sas des ses aci den tes, particularmente os erros de organização, os fatores humanos, as avarias ou deficiências de uma peça, os
desvios a respeito das condições normais de funcionamento, as interferências externas e os fenômenos
naturais;
Referindo-se à necessidade de colaboração, no
âmbito do Programa Internacional de Segurança nas
Substâncias Químicas, entre a Organização Internacional do Trabalho, o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente e a Organização Mundial da
Sa ú de, as sim como com ou tras or ga ni za ções in ter governamentais pertinentes;
Depois de haver decidido adotar diversas propostas relativas à prevenção dos acidentes industriais, tema que constitui o quarto ponto da ordem do dia
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da reunião, e Depois de decidir que essas propostas
revistam a forma de uma Convenção internacional,
Adota com data de vinte e dois de junho de mil
novecentos e noventa e três, a seguinte convenção,
que poderá ser citada como a Convenção sobre a
Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993:
Parte I, Campo de Aplicação e Definições
Artigo 1
1. A presente Convenção tem por ob je ti vo a prevenção de acidentes industriais maiores que envolvam substâncias perigosas e a limitação das conseqüências de referidos acidentes.
2. A Convenção se aplica a instalações expostas a riscos de acidentes maiores,
3. A Convenção não se aplica:
a) às instalações nucleares e fábricas de tratamento de substâncias radioativas, à exceção dos setores de referidas instalações nos quais sejam manipuladas substâncias não radioativas;
b) às instalações militares;
c) ao transporte fora da instalação distinto do
transporte por tubos.
4. Todo Membro que ratifique a presente Convenção poderá, depois de consultar às organizações
representativas de empregadores e de trabalhadores
interessadas, e a outras partes interessadas, que
possam ser afetadas, ex clu ir de seu cam po de apli ca ção aquelas instalações ou setores da atividade eco nômica nas quais se disponha de uma proteção equi valente.
Artigo 2
Quando se apresentarem problemas particulares de certa magnitude que impossibilitem pôr em
prática o conjunto de medidaspreventivas e de proteção previstas pela Convenção, todo Estado Membro
deverá formular, sob consulta às organizações de
empregadores e de trabalhadores e com outras partes interessadas que possam ser afetadas, planos
com vistas à aplicação por etapas de referidas medidas, num prazo fixo.
Artigo 3
1. Para efeitos da presente Convenção:
a) a expressão ”substância perigosa“ designa
toda substância ou mistura que, em razão de propriedades químicas, físicas ou toxicológicas, seja uma só
ou em combinação com outras, represente perigo;
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b) a expressão ”quantidade limite“ diz respeito
de uma substância ou categoria de substâncias pe rigosas a quantidade fixada pela legislação nacional
com referência à condições es pe cí fi cas que, se for ul trapassada, identifica uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores;
c) a expressão ”instalação exposta a riscos de
acidentes maiores designa aquela que produz, trans forma, manipula, utiliza, descarta ou armazena, de
maneira permanente ou transitória, uma ou várias
substâncias ou categorias de substâncias perigosas,
em quan ti da des que ul tra pas sem a quan ti da de li mi te.
d) a expressão ”acidente maior“ designa todo
evento inesperado, como uma emissão, um incêndio
ou uma explosão de grande magnitude, no curso de
uma ati vi da de den tro de uma ins ta la ção ex pos ta a ris cos de acidentes maiores, envolvendo uma ou mais
substâncias perigosas e que exponha aos trabalhadores, a população ou o meio ambiente a perigo de
conseqüências imediatas ou de médio e longo prazos;
e) a expressão ”relatório de segurança“ designa
um documento escrito que contenha informação técnica, de gestão e de funcionamento relativa aos pe rigos e aos ris cos que com por ta uma ins ta la ção ex pos ta a riscos de acidentes maiores e à sua prevenção, e
que justifique as medidas adotadas para a segurança
da instalação;
f) o termo ”quase-acidente“ designa qualquer
evento ines pe ra do que en vol va uma ou mais subs tân cias perigosas que poderia ter levado a um acidente
maior, caso ações e sistemas atenuantes não tivessem atuado,
Parte II. Princípios Gerais
Artigo 4
1. Todo Estado-Membro deverá formular, adotar
e revisar periodicamente, considerando a legislação,
as condições e a prática nacionais, e em consulta
com as organizações mais representativas de empregadores e de trabalhadores, e com outras partes interes sa das que pos sam ser afe ta das, uma po lí ti ca na cional coerente relativa à proteção dos trabalhadores,
da po pu la ção e do meio am bi en te, con tra os ris cos de
acidentes maiores.
2. Esta política deverá ser aplicada mediante
disposições preventivas e de proteção para as instalações expostas a riscos de acidentes maiores e,
quando for possível, deverá promover a utilização de
melhores tecnologias de segurança disponíveis.
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Artigo 5
1. A autoridade competente ou uni organismo
aprovado ou reconhecido pela autoridade competente deverá realizar uma prévia consulta com as organizações mais representativas de empregadores e de
trabalhadores e com outras partes interessadas que
possam ser afetadas, estabelecer um sistema para a
identificação das instalações expostas a riscos de
aci den tes ma i o res segundo se definem no artigo 3, c)
baseado numa lista de substâncias perigosas ou de
categorias de substâncias perigosas, ou de ambas,
que inclua suas quantidades limites respectivas, de
acordo com a legislação nacional ou com as normas
internacionais.
2. O sistema mencionado no parágrafo I acima
deverá ser revisto e atualizado.
Artigo 6
A autoridade competente, após consultar às organizações representativas de empregadores e de
trabalhadores interessadas, deverá adotar disposições especiais para proteger as informações confidenciais que lhe são transmitidas ou colocadas à dis posiçio de conformidade com qualquer dos artigos 8,
12, 13 ou 14, cuja revelação poderia causar prejuízo
às atividades do empregador, sempre e quando referidaconfidencialidade não implique perigo grave para
os trabalhadores, a população ou o meio ambiente.
Parte III. Responsabilidades dos Empregadores
Identificação
Artigo 7
Os em pre ga do res de ve rão iden ti fi car, de con formidade com os sistemas mencionados no artigo 5,
toda instalação exposta a riscos de acidentes maiores submetidas a seu controle.
Notificação
Artigo 8
1. Os empregadores deverão notificar à autoridade competente toda instalação exposta a riscos de
acidentes maiores que tiverem identificado:
a) dentro de um prazo fixo em caso de
instalação já existente;
b) antes de colocá-la em funcionamento em caso de nova instalação.
2. Os em pre ga do res de ve rão tam bém no ti fi car à
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autoridade competente o fechamento definitivo
de uma instalação exposta a riscos de acidentes industriais maiores antes de que este ocorra.
Disposições relativas à instalação
Artigo 9
Relativo a cada instalação exposta a riscos de
acidentes maiores, os empregadores deverão estabelecer e manter um sistema documentado de prevenção de riscos de acidentes maiores no qual estejam previstos:
a) a iden ti fi ca ção e o es tu do dos pe ri gos e a ava liação dos riscos considerando também as possíveis
interações entre as substâncias;
b) medidas técnicas que compreendam o projeto, os sis te mas de se gu ran ça, a cons tru ção, a es co lha
de substâncias químicas, o funcionamento, a manutenção e a inspeção sistemática da instalação;
c) medidas de organização que compreendam
a for ma ção e ins tru ção do pes so al, o for ne ci men to de
equipamentos de proteção destinados a garantir sua
segurança, alocação de pessoal, hora de trabalho, a
definição de responsabilidades e o controle sobre os
prestadores de serviço e os trabalhadores temporários no local da instalação;
d) planos e procedimentos de emergência que
compreendam:
i) a preparação de planos e procedimentos de
emergência eficazes, com inclusão dos procedimentos médicos de emergência, para ser aplicado no local em caso de aci den te ma i or ou de ris co de aci den te
maior, a verificação e avaliação periódica de sua eficácia e sua revisão quando for necessário;
ii) informar sobre os possíveis acidentes e os
planos de emer gên cia lo ca is, às au to ri da des e aos organismos encarregados de estabelecer os planos e
procedimentos de emergência para proteger á popula ção e ao meio am bi en te na par te ex ter na da ins ta la ção;
iii) quaisquer consultas necessárias com tais
autoridades e organismos;
e) me di das des ti na das a li mi tar as con se qüên cias de um acidente maior;
f) a con sul ta com os tra ba lha do res e seus re pre sentantes;
g) a melhoria do sistema, incluindo medidas
para agrupar informações e ana li sar aci den tes e quase-acidentes, A experiência assim adquirida deverá
ser discutida com os trabalhadores e seus represen-
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tantes e deverá ser registrada, de conformidade com
a legislação e prática nacional.
Relatório de Segurança
Artigo 10
1. Os empregadores deverão pre pa rar um Re latório de
Se gu ran ça de acor do com as dis po si ções do ar tigo 9. 2. O relatório deverá ser redigido:
a) para as instalações já existentes que estiverem expostas a riscos de acidentes maiores, dentro
do pra zo pos te ri or à no ti fi ca ção que pres cre va a le gislação nacional;
b) qualquer nova instalação exposta a riscos de
acidentes maiores, antes de entrar em operação.
Artigo 11
Os em pre ga do res de ve rão re ver, atu a li zar e modificar o Relatório de Segurança:
a) em caso de uma modificação que tenta uma
influência significativa sobre o nível de segurança da
instalação ou nos pro ce di men tos de tra ba lho da mesma, ou sobre as quantidades de substâncias perigosas presentes;
b) quando o desenvolvimento em conhecimentos técnicos ou em avaliação dos perigos os tomem
necessários;
c) nos intervalos pres cri tos pela le gis la ção na cional;
d) quando solicitado pela autoridade competente.
Artigo 12
Os empregadores deverão enviar ou disponibilizar à autoridade competente os relatórios de segurança referidos nos artigos 10 e 11.
Ocorrência de Acidente
Artigo 13
Os empregadores deverão informar à autoridade com pe ten te e aos de ma is ór gãos de sig na dos para
esse fim, tão logo um acidente ocorra.
Artigo 14
1. após um acidente maior, os empregadores
de ve rão, den tro de um pra zo es ta be le ci do pre vi a mente, apresentar à autoridade competente um relatório
de ta lha do no qual se jam ana li sa das as ca u sas do aci dente e sejam indicadas suas conseqüências locais,
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assim como to das as me di das ado ta das para ate nu ar
seus efeitos.
2. O relatório deverá incluir recomendações de talhando as ações a serem tomadas para prevenir a
reincidência.
Parte IV. Responsabilidades das Autoridades
competentes
Planos para casos de emergência fora das instalações
Artigo 15
Considerando a informação fornecida pelo empregador, a autoridade competente deverá garantir
que os procedimentos e planos de emergência que
contêm as condições para proteção da população e
do meio ambiente fora do local onde estiver situada
cada instalação exposta a riscos de acidentes mai ores sejam estabelecidos e atualizados em intervalos
apropriados e coordenados com autoridades e organismos relevantes.
Artigo 16
A au to ri da de com pe ten te de ve rá ze lar para que:
a) informações sobre as medidas de segurança
e o comportamento apropriado a ser adotado em
caso de acidente esteja difundido entre a população
passível de ser afetada por este acidente, sem que
seja necessário solicitá-lo e que tais informações sejam atualizadas e novamente divulgadas em intervalos apropriados;
b) seja dado alarme o mais rápido possível
quando ocorrer um acidente maior;
c) quando as conseqüências de um acidente
ma i or pos sam ul tra pas sar as fron te i ras, seja pro por cionada aos estados afetados a informação requerida
nas alíneas a e b com a finalidade de contribuir às
medidas de cooperação e coordenação.
Localização de instalações expostas
a riscos de acidentes maiores
Artigo 17
A autoridade competente deverá estabelecer
uma política global de localização que tenha prevista
uma separação adequada entre as instalações que
estiverem expostas a riscos de acidentes maiores e
as áre as de tra ba lho, as áre as re si den ci a is e os ser vi ços públicos, e medidas apropriadas para as instalações existentes. Tal política deverá reflertir-se nos
princípios gerais enunciados na parte II desta Convenção.
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Inspeção
Artigo 18
1. A autoridade competente deverá dispor de
pessoal devidamente treinado e qualificado que tenha a com pe tên cia ade qua da e com o apo io téc ni co e
profissional suficiente para inspecionar, investigar,
ava li ar e as ses so rar as sun tos tra ta dos nes ta Con venção e ga ran tir o con for mi da de com a le gis la ção na ci onal.
2. Os re pre sen tan tes do em pre ga dor e os representantes dos trabalhadores da instalação exposta a
riscos de acidentesmaiores deverão ter a possibilidade de acompanhar aos inspetores quando controlem
a aplicação das medidas prescritas em virtude da
presente Convenção, a não ser que os inspetores es timem, à luz das diretrizes gerais da autoridade competente, que isso possa prejudicar o cumprimento de
suas funções de controle.
Artigo 19
A autoridade competente deverá ter direito a
suspender qualquer atividade que represente ameaça iminente de acidente maior.
Parte V. Direitos e Obrigações dos Trabalhadores
e de seus representantes
Artigo 20
Numa instalação exposta a riscos de acidentes
maiores, os trabalhadores e seus representantes deve rão ser con sul ta dos me di an te me ca nis mos apro priados de cooperação, com o fim de garantir um sistema seguro de trabalho. Em particular, os trabalhadores e seus representantes deverão:
a) estar suficiente e adequadamente informados dos riscos que representa a referida instalação e
suas possíveis conseqüências;
b) es tar in for ma dos so bre qual quer ins tru ção ou
recomendação feita por autoridade competente;
c) ser consultados para a preparação dos seguintes instrumentos e ter acesso aos mesmos:
i) o Relatório de Segurança;
ii) Os planos e procedimentos de emergência;
iii) os relatórios sobre os acidentes;
d) ser regularmente instruído e treinado nas
práticas e procedimentos de acidentes maiores e de
controle de desenvolvimentos que possam resultar
em um acidente maior e aos procedimentos de emer gência a serem seguidos em tais casos;
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e) dentro de suas atribuições, e sem que de
modo al gum isso pos sa pre ju di cá-los, ado tar me di das
corretivas e em caso necessário, interromper a atividade quando fundamentando em seu treinamento e
ex pe riên cia, te nham jus ti fi ca ti va ra zoá vel para acre ditar que existe risco iminente de acidente maior, e, informar seu supervisor ou acionar o alarme quando
apro pri a do, an tes ou as sim que pos sí vel de po is de to mar tal ação;
f) discutir com o empregador qualquer perigo
potencial que eles considerem que pode causar um
acidente maior e ter direito de informar à autoridade
competente sobre os referidos perigos.
Artigo 21
Os trabalhadores empregados no local de uma
instalação exposta a riscos de acidentes maiores deverão:
a) cum prir to dos os pro ce di men tos e prá ti cas rela ti vos à pre ven ção de aci den tes ma i o res e ao con trole de acontecimentos que possam originar um acidente maior nas instalações expostas a referidos riscos;
b) cumprir com todos os procedimentos de
emergência caso um acidente maior ocorra.
Par te VI. Res pon sa bi li da de dos Pa í ses Expor tadores
Artigo 22
Quando num Estado Membro exportador o uso
das substâncias, tecnologias ou procedimentos perigosos tiver sido proibido por ser fonte potencial de um aci dente maior, re fe ri do Esta do de ve rá pôr a dis po si ção de
todo país im por ta dor a in for ma ção re la ti va a essa pro i bição e as razões pelas quais estão motivadas.
Parte VII
Disposições Finais
Artigo 23
As ratificações formais da presente Convenção
se rão co mu ni ca das, para re gis tro, ao Di re tor-Ge ral da
Repartição Internacional do Trabalho.
Artigo 24
1. Esta Convenção obrigará unicamente àqueles Membros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tiver registrado o Diretor-Geral.
2. Entrará em vigor doze meses após a data em
que as ratificações de dois Membros tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral.
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3. A partir desse momento, esta Convenção entrará em vigor, para cada Membro, doze meses após
a data em que tiver sido registrada sua ratificação.
Artigo 25
1. Todo Membro que tiver ratificado esta Convenção poderá denunciá-la à expiração de um período de dez anos, a partir da data em que tiver entrado
inicialmente em vigor, mediante Ata comunicada,
para seu registro, ao Diretor-Geral da Repartição
Internacional do Trabalho. A denúncia não terá efeito
até um ano após a data em que tiver sido registrada.
2. Todo Membro que tiver ratificado esta Convenção e que, no prazo de um ano após a expiração
do período de dez anos mencionado no parágrafo
precedente, não fizer uso do direito de denúncia previsto neste artigo fica obrigado durante um novo período de dez anos, e no sucessivo poderá denunciar
esta Convenção à expiração de cada período de dez
anos, nas condições previstas neste ar tigo.
Artigo 26
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional
do Tra ba lho no ti fi ca rá a to dos os Mem bros da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho o re gis tro de quan tas
ratificações, declarações e denúncias lhe forem comunicadas pelos Membros da Organização.
2. Ao notificar aos Membros da Organização o
registro da segunda ratificação que tiver sido comunicada, o Diretor-Geral chamará a atenção dos Membros da Organização sobre a data em que entrará em
vigor a presente Convenção.
Artigo 27
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do
Trabalhocomunicará ao Se cre tá rio-Ge ral das Na ções
Unidas, para efeitos de registro e de conformidade
com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, uma
informação completa sobre todas as ratificações, declarações e atas de denúncia que tiver registrado de
acordo com os artigos precedentes.
Artigo 28
Cada vez que con si de re ne ces sá rio, o Con se lho
de Administração da Organização Internacional do
Trabalho apresentará à Conferência-Geral um Relatório sobre a aplicação da Convenção, deverá analisar a conveniência de incluir na ordem do dia da Con fe rên cia a ques tão para re vi sões em sua to ta li da de ou
em parte.
Artigo 29
1. De ve ria a Con fe rên cia-Ge ral ado tar uma nova
Convenção revisando-a no total ou em parte, a me-
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nos que a nova Convenção contenha disposições em
contrário:
a) a ratificação, por um membro, da nova conven ção im pli ca rá, ipso jure, a de nún cia ime di a ta desta Convenção, não obstante as disposições contidas
no ar ti go 25 aci ma, se e quan do esta Con ven ção re vi sada entrar em vigor;
b) a partir da data em que estiver em vigor a
nova Convenção re vi sa da, a pre sen te Con ven ção deixará de estar aberta à ratificação pelos Membros.
2. Esta Con ven ção con ti nu a rá em vi gor em qual quer caso, em sua forma e conteúdo atuais, para os
Membros que a tiverem ratificado e não ratifiquem a
Convenção revisada.
Artigo 30
As versões inglesa e francesa do texto da Convenção são igualmente legítimas.
Versão aprovada pela Comissão Tripartite: Marcelo Kos Silveira Campos – Joaquim da Costa
Amaro – Rui de Oliveira Magrini – Maria de Fátima
Cantídio Mota – Roberto Odilon Horta – Grerrit
Gruezner – Fer nan do Vi e i ra Sobrinho – Sérgio Pa ixão Pardo – Carlos Machado de Freitas
(Cesth/Ensp/Fiocruz)
Organização Internacional do Trabalho
Ilolex: banco de dados da OIT sobre Normas
para o Trabalho Internacional
R181 Recomendação sobre a Prevenção de
Acidentes Industriais Maiores, 1993
Recomendacão sobre a Prevenção de Acidentes
Industriais Maiores
Recomendacão: R181
Local: Genebra
Reunião da Conferência: 80
Data de adoção = 22-6-93
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:
Convocada em Genebra pelo Conselho de
Administração da Organização Internacional do Traba lho e re u ni da em sua 80ª Ses são, em 2 de ju nho de
1993;
Depois de decidir adotar determinadas propostas re la ti vas à pre ven ção de aci den tes in dus tri a is maiores, tema que constitui o quarto ponto da ordem do
dia da reunião; e
Depois de determinar que essas propostas revistam a forma de Recomendação complementar à
Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industri-
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ais Maiores, 1993; Adota em vinte e dois de junho de
mil novecentos e no ven ta e três a se guin te Re co men dação, que poderá ser citada como a Recomendação
sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores,
1993.
1. As disposições da presente Recomendação
deverão aplicar-se em conjunto com aquelas da Con venção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais
Ma i o res, 1993 (do ra van te de no mi na da “Con ven ção”).
2. (1) A Organização Internacional do Trabalho,
em cooperação com outras organizações internaciona is in ter go ver na men ta is e não-governamentais relevantes, deverá providenciar o intercâmbio internacional de informações no que se refere a:
a) boas práticas de segurança em instalações
expostas a riscos de acidentes maiores, inclusive ge ren ci a men to de se gu ran ça e se gu ran ça do pro ces so;
b) acidentes maiores;
c) experiências obtidas a partir de quase acidentes;
d) tecnologias e processos proibidos por motivo
de segurança e saúde;
e) or ga ni za ção e téc ni cas mé di cas que per mi tam
lidar com as conseqüências de um acidente maior;
f) mecanismos e procedimentos utilizados por
autoridades competentes com vistas à aplicação da
Convenção e da presente Recomendação.
2) os Membros deverão, na medida do possível,
informar a Organização Internacional do Trabalho so bre as ques tões re la ci o na das no sub pa rá gra fo (1) acima.
3. A política nacional prevista pela Convenção,
bem como a legislação nacional ou outras medidas
que visem à sua apli ca ção de ve rão ser, quando per tinente, orientadas pelo Código de práticas da OIT sobre a Pre ven ção de aci den tes in dus tri a is ma i o res, publicado em 1991.
4. Os Membros deverão formular políticas que
visem a a abordar os riscos e perigos de acidentes
maiores e suas conseqüências nos setores e atividades excluídos do campo de aplicação da Convenção
por força de seu Artigo 1, parágrafo 3.
5. Reconhecendo que um acidente maior poderia implicar sérias conseqüências em termos de seu
impacto sobre a vida humana e o meio ambiente, os
Membros deverão incentivar a criação de sistemas
para indenizar os trabalhadores tão rapidamente
quanto possível após a ocorrência do evento, bem
como a abordar, de forma ade qua da, os efe i tos so bre
a população e o meio ambiente.
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6. De conformidade com a Declaração Tripartite
de Princípios referente a Empresas Multinacionais e
Política Social, ado ta da pelo Con se lho de Admi nis tração da Organização Internacional do Trabalho, uma
empresa nacional ou multinacional com mais de um
estabelecimento deverá fornecer medidas de segurança, relativas à prevenção de acidentes maiores e
ao controle de acontecimentos que possam resultar
em um acidente maior, aos trabalhadores, sem discriminação, em todos os seus estabelecimentos, independentemente do local ou país em que estejam situados.
MENSAGEM Nº 945, DE 1999
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 da Convenção nº 174 da OIT sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, complementada pela Recoº
men da ção n 181, ado ta das em Ge ne bra em 2 e 22 de
junho de 1993, respectivamente.
Brasília, 13 de julho de 1999. – Fernando Hen rique Cardoso
EM nº 189/DTS-MRE – PAIN OIT
Brasília, 10 de junho de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Organização internacional do Trabalho adotou, em 1993, a Convenção nº 174 sobre a Prevenção
de Acidentes industriais Maiores, complementada
pela Recomendação 181, que tem por objetivo disciplinar os vários aspectos do risco de acidentes severos no trabalho industrial, desde a prevenção e redução das ocorrências mais graves até a mitigação de
conseqüências.
2. Com vistas a examinar a conveniência da ratificação do referido Diploma pelo Governo brasileiro, o
Senhor Ministro do Trabalho criou, pela portaria nº 11,
de 5 de janeiro de 1998, Comissão Tripartite presidida
alternadamente por representantes dos empregadores
e dos trabalhadores, com relatoriadaquela Pasta. Partici pa ram, igual men te, dos tra ba lhos da Co mis são, re presentantes dos Ministérios da Saúde (Fundação Oswaldo Cruz), do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal (Secretaria de Coordenação de
Assuntos do Meio Ambiente) e da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) (Divisão
de Tecnologia de Riscos Ambientais).
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3. A Comissão concluiu seus trabalhos com a
opinião unânime de que a Convenção 174, complementada pela Recomendação 181, da OIT, deve ser
ratificada pelo Governo brasileiro.
4. Elevo à consideração de Vossa Excelência a
anexa Mensagem, que encaminha à apreciação do
Congresso Nacional texto lido em português, da referida Convenção e respectiva Recomendação rubricada pelos membros da Comissão Tripartite.
Respeitosamente, – Luiz Felipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações Exteriores.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 58, DE 2001
(Nº 849/2001, na Câmara dos Deputados)
Revoga a sustação da tramitação
congressual dos acordos bilaterais firmados com o Canadá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogada a sustação da tramitação
congressual dos acordos bilaterais firmados com o
Canadá, determinada pelo Decreto Legislativo nº 1,
de 2001.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ORIGINAL Nº 849, DE 2001
Revoga a sustação da tramitação
congressual dos acordos bilaterais firmados com o Canadá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogada a sustação da tramitação
con gres su al dos acor dos fir ma dos com o Ca na dá de terminada pelo Decreto Legislativo nº 1, de 2001.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A retaliação comercial irracional e injustificada
perpetrada pelo governo canadense contra o Brasil,
no tristemente famoso episódio da “vaca louca”, provocou a justa indignação de toda a população.
Felizmente, o Congresso Nacional, ao contrário
do Poder Executivo, respondeu pronta e duramente à
agressão sofrida por nosso País. Com efeito, o Legislativo, através de proposta de minha autoria, sustou a
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tra mi ta ção con gres su al de to dos os acor dos bi la te ra is
celebrados com o Canadá.
Tal ato, corajoso e soberano, contribuiu decisivamente para que o go ver no ca na den se re vis se a sua
absurda decisão de impedir a importação da carne
brasileira.
Pois bem, embora o contencioso comercial entre Brasil e Canadá em torno da aviação civil ainda
persista, a revogação da proibição de importação de
carne brasileira por parte do governo canadense demonstra que é chegada a hora de abrirmos espaço
para a negociação e a retomada das relações diplomáticas normais em todos os níveis, inclusive no plano dos poderes legislativos.
Convém destacar que, à exceção do episódio
referido, as re la ções en tre Bra sil e Ca na dá sem pre foram pautadas pelo bom entendimento e pelo respeito
mú tuo. Ade ma is, na jus ti fi ca ti va da pro pos ta de sus tação da tra mi ta ção con gres su al dos acor dos bi la te ra is,
prevíamos que ela deveria ser revogada, assim que o
governo canadense revisse a sua decisão.
Portanto, parece-nos oportuno, necessário e
justo que o Congresso Nacional revogue a medida
anterior, de forma a contribuir para a imprescindível
retomada do diálogo com o Canadá.
Em vista do exposto, conclamamos os nobres
pares a que acolham a presente iniciativa
Sala das Sessões, 21 de março de 2001. – Deputado Aloízio Mercadante.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre si den te do Se na do Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52
do Regimento Comum, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1, DE 2001-CN
Susta a tramitação congressual dos
acordos bilaterais firmados entre Brasil e
Canadá.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustada a tramitação congressual
dos acor dos bi la te ra is ce le bra dos en tre o Go ver no da
República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá.
Art. 2º As mensagens referentes a acordos bilaterais firmados com o país citado no caput do art. 1º,
que ainda não tenham sido apreciadas na Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câ-
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ma ra dos De pu ta dos, se rão de vol vi das ao Po der Executivo.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 7 de fevereiro de 2001. –
Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

PARECER
PARECER Nº 121, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 196,de 1995.
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao
Pro je to de Lei do Se na do nº 196, de 1995, que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e
trabalhadorespunidos por participação em movimento reivindicatório,consolidando destaque de Plenário
para adequação à Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho,Presidente – Edi son Lo bão,
Relator – Carlos Wilson – Antero Paes de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 121, DE 2001
Concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores
punidos por participação em movimento
reivindicatório.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E concedida anis tia a di ri gen tes ou re pre sentantes sindicais e trabalhadores integrantes da
categoria dos trabalhadores na indústria de extração,
exploração, estocagem, transferência, perfuração,
destilação, produção e refinação de petróleo e seus
derivados, gás natural e outros similares da indústria
petroquímica, química e de plásticos e afins, que no
período compreendido entre 1º de setembro de 1994
e a data da publicação desta Lei, sofreram punições
em virtude de participação em movimento reivindicatório ou contra modalidade de exercício do mandato
ou representação do direito de greve, assegurado o
pagamento dos salários no período da suspensão
disciplinar e, aos demitidos, a reintegração ao emprego com todos os direitos.
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O Expe diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wil son) – O Pro je to de DecretoLegislativo nº 53, de 2001, lido anteriormente, tramitará com prazo determinado de quarenta
e cin co dias, nos ter mos do art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do com o art. 122, II, “b”, do Re gi men to Inter no, po de rá re ce ber emen das, pelo pra zo
de cin co dias úte is, pe ran te a Co mis são de Edu ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Do expediente lido anteriormente, constam os Projetos de
Decreto Legislativo nºs 54 a 57, de 2001, que vão à
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
onde, nos termos do art. 376, III, do Regimento Inter no, terão o prazo de cinco dias úteis para o 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 (Carlos Wilson) – A Presidência co mu ni ca que foi can ce la da a ses são con jun ta
do Congresso Nacional convocada para esta data,
destinada à apreciação de medidas provisórias.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário,
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
Of. nº 62/2001-SERP
Ref. Proc. PA 15049-5/00
Denúncia nº 016515-99
Salvador, 16 de janeiro de 2001
Senhor Presidente do Senado,
A fim de que possa esta Corregedoria Geral da
Justiça adotar providências, encaminho, em anexo,
có pia do do cu men to de fls. 03 e so li ci to o en vio de có pia da denúncia a que se reporta o mesmo.
Na oportunidade, renovo protestos de especial
consideração e estima.
Des. Justino Telles, Corregedor-Geral da Justiça.
Of. nº 65/2001-SERP
Ref. Proc. PA 15053-0/00
Denúncia nº 015009-99
Salvador, 16 de janeiro de 2001
Senhor Presidente do Senado,
A fim de que possa esta Corregedoria Geral da
Justiça adotar providências, encaminho, em anexo,
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cópia do documento de fls. 3 e solicito o envio de cópia da denúncia a que se reporta o mesmo.
Na oportunidade, renovo protestos de especial
consideração e estima.
Des. Justino Telles, Corregedor Geral da Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Os ofícios lidos vão à publicação e serão anexados ao processado do Requerimento nº 118, de 1999.
A documentação solicitada já foi en ca mi nha da à
autoridade requerente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 1.900/2001
Feitos Diversos nº 1907
Diredi
Belo Horizonte, 28 de março de 2001
Sr. Presidente,
Em face dos termos do ofício nº
852/GAPRE/2000-SLS, datado de 29-11-00, referente ao documento nº 014686-99,de ordem do Exmº
Desembargador Corregedor-Geral de Justiça, remeto-lhe, por cópia, o incluso parecer e despacho que o
aprovou, referentes ao assunto ali contido.
Ao ensejo, renovo a V. Exª protestos de elevada
estima e cordial apreço. – Evangelista Castilho Duarte, Juíza-Corregedora.
PROC. nº 1.907
Comarca de Três Corações
Excelentíssimo Senhor Corregedor,
Tratam, os autos, de reclamação contra o Juiz
de Direito da 1ª Vara da Comarca de Três Corações,
Marcio Vani Benfica, encaminhada à Corregedoria-Ge ral de Jus ti ça pelo Se na dor Anto nio Car los Ma galhães, no sentido de faltar preparo ao Magistrado
para desempenho de suas funções especialmente
em relação a processo de sustação de protestos
(Proc. nº 13149/98) que está paralisado desde outubro de 1998.
O Juiz de Direito prestou informações, esclarecen do que a ação de sus ta ção de pro tes to, pro mo vi da
por Gomes & Cupolillo Ltda. contra Boiktub Comércio
Representação, Importação e Exportação Ltda.,
Proc. nº 12932/98, foi julgada antecipadamente.
Acrescentou que, após a decisão, foi arguida a
suspeição do Representado, sendo desacolhida a ex -
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ce ção pelo Tri bu nal de Alça da. Infor mou, ain da, que a
ação principal, proc. nº 13002/98, ficou suspensa por
força da exceção de suspeição até 22 de abril de
1999, e que, por equívoco, os autos principais acompanharam a ação cautelar ao Tribunal de Alçada, já
estando, também, julgada, sendo interposto recurso,
que está sendo processado.
Juntou cópias dos autos, que estão autuadas
em apenso.
Constata-se que, efetivamente, houve demora
no julgamento da ação principal. Primeiro, por força
da exceção de suspeição, que suspende o processo,
impedindo a prática de qualquer ato pelo Juiz cuja
suspeição foi arguida. Segundo, por terem os autos
da ação principal acompanhado a ação cautelar no
processamento do recurso interposto.
Está configurado erro no procedimento de proces sa men to do re cur so, que re dun dou em sus pen são
da ação principal, na qual ainda não haviam sido pro duzidas provas. Porém, nenhuma responsabilidade
pode ser imposta ao Magistrado, que, já orientou o
Escrivão, em pedido de explicações.
Não restou comprovado, portanto, qualquer
despreparo do Ma gis tra do para o exer cí cio da fun ção,
estando ambos os pedidos julgados, não sendo conhecido o recurso na ação cautelar, conforme do cumentos apensados.
Diante do ex pos to, opi no, ar qui va dos os pre sentes Representante e Representado.
Belo Horizonte, 9 de março de 2001. – Evangelina Castilho Duarte, Juíza Corregedora.
Vistos, etc.
Aprovo o parecer de fls., estando comprovado
que o Juiz de Direito imprimiu andamento adequado
aos processos referidos na Reclamação, já os decidindo.
Belo Ho ri zon te, 19 de mar ço de 2001. – De sem bargador Paulo Medida, Corregedor-Geral da Justiça.
Ofício nº 390/PGJ/GAB
Palmas, 29 de março de 2001
Senhor Presidente,
A par de cumprimentar Vossa Excelência, em
atenção ao que nos encaminhou por solicitação da
CPI do Ju di ciá rio, le va mos, para vos so co nhe ci men to,
as providências adotadas pelo Ministério Público do
Tocantins, cópias em anexo.
Atenciosamente, – Jacqueline Adorno de la
Cruz Barbosa, Procuradora-Geral de Justiça.
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Ofício nº 28/2001
Araguaína, 22 de março de 2001
Exmº Sr.
Dr. José Kasuo Otsuka
DD. Promotor de Justiça/Chefe de Gabinete da
PGJ-TO
PAI MAS-TO
Senhor Chefe de Gabinete,
Venho pelo presente, face Ofício nº
56/CHEF/GAB, que tra ta de de nún cia de mo ro si da de,
em ação de indenização na Comarca de Goiatins,
efetuada por Marinalda Rocha Valadares, informar-lhe que efe ti va men te exis te uma ação cí vel nes te
sen ti do, bem como foi ini ci a da ação pe nal para apu rar
a morte de Francisco Rocha da Silva (certidões em
ane xo), sen do que a de mo ra no jul ga men to da pri me ira decorria, aparentemente, da ausência de Juiz de
Direito titular na Comarca.
Infor mo, ain da, que en trei em con ta to com a atu al Juíza de Direito de Goiatins, a qual se prontificou
rever imediatamente os autos cíveis, para análise e
deliberação necessárias.
Ao ensejo, apresento votos de apreço e consideração. – Moacir Camargo de Oliveira, Promotor
de Justiça
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Os ofícios lidos vão à publicação e serão anexados ao processado do Requerimento nº 118, de 1999.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário,
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 156, de 2001
Nos termos do disposto no artigo 258, do Regimento Interno do Senado, requeiro Tramitação em
Con jun to do Pro je to de Lei do Se na do nº 245, de 2000
com os Projetos de Lei do Senado nºs 122, 131, 198,
223 e 356, de 1999 e 18, 73 e 203, de 2000, que já tra mitam em conjunto, por versarem sobre matéria corre la ta (sa que no Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser viço (FGTS) para pagamento de mensalidades escolares no ensino médio e superior, dívidas do Programa de Crédito Educativo, danos materiais graves em
decorrência de catástrofe causada pela natureza,
constituição de microempresa, cirurgias e dá outras
providencias).
Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na dor
Romeu Tuma – Romero Juca .
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O re que rimento lido será publicado e, posteriormente, incluído na Ordem do Dia, nos termos do art. 255, II, “c”,
item 8, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 157, DE 2001
Nos termos do Artigo 160 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro que o tempo reservado
aos oradores da Hora do Expediente da Sessão Deliberativa Ordinária do dia 19 de abril de 20
01, seja destinado à comemoração do Aniversário de Brasília.
Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na dor
Valmir Amaral – Renan Calheiros – Mau ro Mi ran da
– Heloísa Helena – Geraldo Cândido – Jonas Pinheiro – Eduardo Siqueira Campos.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O re que rimento lido será submetido à deliberação do Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do art. 255, I, d,
do Regimento Interno.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Com a
palavra o Senador Paulo Hartung, pela ordem.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção
para fazer uma rápida comunicação de Liderança.
Mas gostaria de fazê-la posteriormente à fala do ilustre Senador Ricardo Santos, primeiro orador.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
será atendido.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Saturnino, pela ordem.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, nos termos do Regimento
Interno, quero pedir a V. Exª que me inscreva para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
será atendido.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner, pela ordem.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem.) – Da mes ma for ma, Sr. Pre si den te, es tri bado no art. 14 do Regimento Interno, peço que tam bém me inscreva para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
será atendido.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha, pela ordem.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, peço a mi nha ins cri ção,
nos termos regimentais, em terceiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Por ces são minha, concedo a palavra ao Senador Ricardo
Santos, como primeiro orador.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as empresas processadoras de mármore e granito do Espí rito Santo e de todo o País, com destaque para os
Estados produtores de Minas Gerais e Bahia, que,
com o Espírito Santo, respondem por 80% da produção nacional, foram surpreendidas, na semana passada, pela edição do Decreto nº 3.777, de 23 de mar ço de 2001, que passou a taxar com IPI, à alíquota de
10%, os produtos do setor.
O setor brasileiro de rochas ornamentais é
constituído por aproximadamente 10 mil empresas,
que movimentam, em toda a cadeia produtiva, cerca
de US$2,1 bilhões por ano, considerando as transações nos mercados interno e externo e as aquisições
de máquinas, equipamentos, insumos e serviços. E
esse mesmo setor responde também por cerca de
105 mil empregos diretos no País. O mercado interno
ab sor ve 80% das tran sa ções co mer ci a is e as mar morarias representam 65% do universo das empresas
do setor.
Desde 1986, esse segmento estava isento da
incidência do IPI em toda a sua cadeia produtiva,
como for ma de es ti mu lar o se tor e cons ti tu ir as con di ções bá si cas es sen ci a is de or ga ni za ção em pre sa ri al,
escala de produção e atualização tecnológica para a
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sua par ti ci pa ção mais ex pres si va no mer ca do, em especial no mercado internacional.
De fato, o segmento de mármore e granito respon deu po si ti va men te ao es tí mu lo, ilus tran do-se essa
constatação com os seguintes dados: em 1990, o setor de mármore e granito no Brasil exportou US$63
milhões, saltando, no ano de 2000, para US$269 milhões, ou seja, um desempenho 4,27 vezes superior
ao de dez anos atrás, representando cerca de 337%
de aumento.
Ressaltamos a importância do crescimento das
exportações de manufaturados, que saltaram de ínfimos US$3 milhões, em 1990, para US$153 milhões,
que aumentaram, portanto, 51 vezes, passando a ser
representativas as exportações de manufaturados de
mármore e granito na pauta das exportações brasileiras.
A elevação abrupta da alíquota do IPI para 10%
foi surpreendente e intempestiva: a medida, editada
em 23 de março, passou a vigorar já em 1º de abril,
sem qualquer entendimento ou discussão com entidades representativas do setor.
Não bastasse a tradição equivocada da alteração, por decreto, do IPI, sem atender ao princípio da
anualidade, uma clara transferência de prerrogativa
do Congresso Na ci o nal ao Po der Exe cu ti vo, essa medida mostra insensibilidade das autoridades fazendári as para as ques tões de de sen vol vi men to do se tor de
mármore e granito e ao momento atual de recuperação que se verifica na indústria da construção civil.
Os seguintes efeitos são esperados com essa
medida:
– Alteração do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de fornecimento de
mármore e granito em vigência, com possíveis e inevitáveis conflitos entre fornecedores e compradores;
– Diminuição da oferta (inclusive para
o mercado internacional) considerando que
as empresas normalmente apresentam um
mix de vendas que atende simultaneamente
aos mercados externo e interno. A alíquota
de 10% do IPI afeta fortemente a rentabilidade do setor, como qualquer estudante de
Economia pode depreender;
– Graves problemas na manutenção
das atividades produtivas de um grande número de empresas que se esforça para se
capitalizar e modernizar para atuar mais firmemente no mercado internacional, com
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evidentes reflexos sobre o nível de emprego;
– O segmento de mármore e granito
não é homogêneo: ao lado de poucas indústrias exportadoras, subsiste um sem número
de pequenas indústrias que se vinculam,
tão-somente, ao mercado interno, as marmorarias, que atravessam graves dificuldades econômicas advindas de sua atividade
artesanal e da defasagem tecnológica na
produção;
– Impacto nos custos da construção civil, grande empregadora de mão-de-obra
que se encontra em processo de recuperação;
Seria ocioso dizer que a expansão da construção civil poderá trazer grande contribuição para a
elevação do nível de atividade econômica e do nível
de emprego no Brasil.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – V. Exª
me concede um aparte, Senador Ricardo Santos?
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Perfeitamente, Senador Paulo Hartung.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – Senador Ri car do San tos, que ro me as so ci ar ao pro nun ci a mento de V. Exª. Tenho certeza de que se o Senador
Ger son Ca ma ta es ti ves se aqui fa ria o mes mo. Nas úl timas horas, tenho recebido um sem-número de
e-mails do Espírito Santo, da Bahia e do Ceará protestando contra essa medida extemporânea tomada
pela Secretaria da Receita Fe de ral. A cons tru ção ci vil
é um setor importante, que passou, há poucos anos,
por problemas muito graves. Quando eu estava na di retoria do BNDES, elaboramos um programa justamente para renegociar dívidas desse setor, que conse guiu se re es tru tu rar. O Go ver no, in clu si ve, si na li zou
para o setor que ele deveria se modernizar, adquirir
má qui nas e equi pa men tos, a fim de que o País sa ís se
da posição de exportador de pedra bruta e passasse
por um processo de agregação de valor ao produto,
como V. Exª citou no seu pro nun ci a men to. E, num momento como este, o se tor é sur pre en di do, como mu i to
bem disse V. Exª, sem discussão prévia, sem qualquer regra de transição, do dia para a noite, com uma
medida do Governo tomada na direção do criticado
fiscalismo, sempre presente em suas atitudes, principalmente nos atos da equipe financeira. Associo-me
ao pronunciamento de V. Exª e estou solidário com o
setor. Temos de procurar o Ministro da Fazenda e as
autoridades federais – tenho certeza de que o Sena-
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dor Paulo Souto, que também conhece bem o setor e
o re pre sen ta na Ba hia, as so ci ar-se-á à nos sa re i vin dica ção – para, jun tos, en con trar mos uma so lu ção para
a questão. É uma situação muito grave. Não vou ser
agressivo, mas atitudes tomadas do dia para a noite,
surpreendendo a todos, não são corretas. Para ser
delicado, para ser educado, vou terminar meu aparte
por aqui. Antes, co lo co-me, tam bém, à dis po si ção dos
Senadores e Deputados Federais do Ceará, Estado
que tem presença significativa no setor, para que jun tos possamos mostrar ao Governo que essa medida
vai desestruturar a área e tirar dela competitividade
justamente quando está tentando acertar o passo
não só no comércio interno – com o lento reaquecimen to da in dús tria da cons tru ção ci vil –, mas tam bém
no mercado externo, como bem disse V. Exª. Parabenizo V. Exª e associo-me ao seu pronunciamento.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Paulo Hartung, e o agrego ao meu pronunciamento, pela concisão com que V. Exª apresentou e concluiu, na verdade, grande parte da minha fala. Agradeço muito a sua
disposição de se as so ci ar a um mo vi men to que de verá agregar outras bancadas, muito bem citadas por V.
Exª, como é o caso das da Ba hia, de Mi nas Ge ra is, da
Paraíba e do Ceará, para fazer com que o Governo
Federal reverta essa medida,intempestiva em muitos
aspectos.
O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Concedo o aparte ao Senador Paulo Souto.
O SR. Paulo Souto (PFL – BA) – Senador Ricardo Santos, é extremamente oportuna a in tervenção de V. Exª nesta tarde. Esse setor é considerado
emergente, e o seu crescimento, de uma forma global, é desejado pelo Governo, para que se constitua
num desses novos setores voltados, sobretudo, para
a melhoria das exportações. No Nordeste, é um setor
importante, sobretudo porque não depende, por
exemplo, das incertezas climáticas que tanto castigam a agricultura. De modo que – e o Senador Paulo
Hartung foi bastante conciso e preciso quanto a este
ponto – o Governo poderia ter pensado na possibilidade de elevação gradual da tarifa e tê-la discutido
com o setor. No entanto, determinou a elevação
abrupta de 10% na alíquota do imposto, num setor
que depende muito de capital de giro. No setor de
mármores e granitos, os clientes que rem ver o pro du to antes de comprar e isso exige um capital de giro
muito grande. E sabe-se que capital de giro, hoje, a
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custos razoáveis, é algo extremamente difícil no Brasil. Assim, sobrecarregar o setor com um aumento de
carga tributária repentino realmente não me parece
de bom al vi tre, prin ci pal men te quan do ele está se for talecendo, aumentando suas exportações e desenvolvendo sua tecnologia. Somos inteiramente solidários com a posição que V. Exª toma nesta tarde. Na
Bahia também está crescendo muito a produção de
mármores e granitos. E, a exemplo do Senador Paulo
Hartung, prefiro ainda confiar que o Governo nos ouvirá e que chegaremos a uma solução razoável para
não sacrificar um se tor que está pro gre din do, com be nefícios para a economia brasileira. Muito obrigado.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Senador Paulo Souto, agra de ço o apar te de V. Exª e
agrego suas palavras ao meu pronunciamento.
É importante destacar que essa medida afeta
um se tor cujo de sem pe nho tem sido bri lhan te nos úl ti mos tempos. Como bem disse V. Exª, é um setor
emergente, uma das grandes possibilidades de expansão das exportações brasileiras. E, ao afetar seriamente a rentabilidade dos segmentos de granito e
mármore, com certeza, essa medida irá fazer com
que se reduza a oferta, seja para a exportação, seja
para o mercado interno.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Concedo o aparte ao Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se na dor Ri car do San tos, o dis cur so de V. Exª é ex tre ma mente oportuno, pois não entendemos por que esse
se tor está sen do pe na li za do. Pa re ce até que o Go ver no fica esperando uma área melhorar para criar mecanismos que dificultem o seu desenvolvimento. Már mores e granitos têm sido a salvação de algumas regiões que não têm água – na Paraíba, por exemplo, é
fonte de recurso de pessoas que não teriam outro
meio de sobreviver. No Brasil, há jazidas com cores
espetaculares, como é o caso do Martha Rocha. Há
várias colorações que são muito procuradas no mundo todo. No entanto, como bem disse o Senador Paulo Souto, a compra só é feita quando se vê o produto
no porto, já cortado e transportado, pois o comprador
quer conferir para constatar se não há variação. Isso
depende de muito capital. E esse capital é raro. Incrivelmente, neste País, a redução dos juros feita pelo
Banco Central leva anos para chegar na ponta, no
con su mi dor. E bas ta um dia para su bi rem meio pon to.
Tudo isso penaliza um setor emergente que é primordial para regiões que não têm benesses climáticas,
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como é o caso do meu Estado. Associo-me a V. Exª
nesse clamor, que é justo e que espero chegue aos
ou vi dos sur dos do Go ver no. Já so mos qua tro a fa lar a
mesma coisa e tenho certeza de que outros Estados
têm a mesma preocupação. Por isso, estamos, em
uníssono com V. Exª, dizendo que é preciso o Governo analisar antes de fazer, e analisar em profundidade para ver os reflexos. Parabéns.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Agra de ço a V. Exª o apar te, Se na dor Ney Su as su na.
V. Exª ressalta um ponto fundamental, também levanta do pelo Se na dor Pa u lo Sou to, que é a ques tão re gi onal. A cadeia produtiva do granito, em particular, independe de condições climáticas. E em regiões onde
prevalecem regimes semi-áridos, em regiões pobres
do País, como são os casos do noroeste do Espírito
Santo e de parte do Nordeste brasileiro, essa cadeia
produtiva é de extrema importância para a manutenção do nível de renda e do nível de emprego. Muito
obrigado.
Con ti nuo, Sr. Pre si den te. Além dis so, a ele va ção
da alí quo ta do IPI tra rá com cer te za um es tí mu lo à so negação. Sabemos que a indústria em geral sofre
uma tributação excessiva sobre suas vendas. Os industriais são contribuintes do ICMS, do PIS, da Cofins. A incidência do IPI sobre o segmento de mármore e granito pode comprometer não só a arrecadação
federal mas também a receita dos Estados – principalmente a proveniente do ICMS.
Isto posto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamossolicitando o apoio des te Se na do para a
nossa solicitação às autoridades do Ministério da Fazenda, em nome das empresas deste setor no Espírito San to e no Bra sil: que o Go ver no Fe de ral re ve ja ra pidamente a me di da ado ta da e eli mi ne a nova alí quo ta do IPI incidente sobre o setor, considerando sua ir racionalidade do ponto de vista tributário e seus efeitos negativos sobre um setor que procura adquirir di namismo no mercado internacional, além do seu impacto sobre a elevação dos custos finais da construção civil, cuja recuperação é fundamental para a elevação do nível de atividade e emprego no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung, como Líder
do Bloco de Oposição, por cinco minutos.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Senador Carlos Wilson, Srªs e Srs. Senadores, venho, em nome do PPS, repudiar a posição do Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de deci-
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dir pela não implementação do Tratado de Kyoto. O
acor do con sis te na re du ção do lan ça men to de dió xi do
de car bo no na at mos fe ra, com o ob je ti vo de di mi nu ir o
conhecido efeito estufa.
Trata-se de uma decisão que se soma a outras
atitudes no mínimo estranhas tomadas pelo Presidente americano na área da política externa e que
despertam a preocupação de lideranças de todo o
mundo.
Ontem mesmo assisti a manifestação do Presidente dos Estados Unidos no episódio do avião que
fazia espionagem na China. Essas são atitudes que
considero caminham na direção contrária a uma tendência de respeito à democracia e à autodeterminação dos povos.
Os Estados Unidos são responsáveis pelo lançamento de 25% dos seis bilhões de toneladas de
dióxido de carbono que entram, anualmente, na atmosfera. A decisão do Pre si den te Ge or ge W. Bush de
simplesmente ignorar o Tratado de Kyoto pode acarretar, nos pró xi mos anos, da nos ao meio am bi en te de
conseqüências desastrosas.
Diante do recuo do Governo americano, dificilmente outros países industrializados terão condições
de implementar programas de redução de poluentes,
devido aos altos custos que representam para as indústrias.
Se todos cumprissem o acordo, os custos se di luiriam. Com a decisão americana, o país que vier a
fazer a reconversão perderá em competitividade.
O Tratado de Kyoto foi estabelecido em 1998. O
então Presidente Clinton o assinou, mas não o submeteu ao Se na do de seu país, já que a ban ca da re pu blicana an te ci pa ra que não o aprovaria. A intenção de
Clinton era esperar o momento certo de submetê-lo
aos Senadores. Pelo Tratado, os países industrializados estariam comprometidos a reduzir a emissão de
dióxido de carbono até o nível de 5,2% abaixo das
emissões registradas em 1990. A proposta é que
essa meta seria alcançada entre 2008 e 2012.
O meu Partido, o PPS, co mun ga da po si ção dos
ambientalistas, que avaliam a decisão do Presidente
Bush como um retrocesso na luta contra o aquecimento global, já que de ses ti mu la – como dis se an te riormente – o in ves ti men to de ou tros pa í ses em pro gramas de redução de emissão de poluentes.
A nossa expectativa é que a manifestação de
importantes personalidades mundiais, como as que
estamos assistindo nos últimos dias, particularmente
no último final de semana, e a missão enviada pela
Comunidade Européia, que está hoje em Washing-
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ton, sur tam al gum efe i to, con ven çam a Casa Bran ca a
rever sua posição, reabrindo o diálogo em torno do
Tratado de Kyoto.
Sr. Presidente, nesse sentido e usando as atribuições do art. 223 do Regimento Interno do Senado
Federal, apresentei, para que tramite na Casa, um
voto de censura à posição do Governo americano e
espero que o mesmo seja apreciado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Dando
seqüência à lista de oradores, con ce do a pa la vra, por
20 minutos, ao Senador Paulo Souto.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR PAULO SOUTO QUE, RETIRADO
PELO ORADOR PARA REVISÃO, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Por ces são do Senador Geraldo Melo, concedo a palavra ao
Senador Ney Suassuna, pedindo a compreensão de
S. Exª para que se restrinja aos vinte minutos estipulados pelo Regimento.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje recordei o
tempo em que estudava latim e li a fábula De lupo et
agno, em que a água corria de cima para baixo, já ti nha passado, e o lobo dizia que o cordeiro a estava
toldando.
Depois de ter feito esse registro, queria falar,
Srªs e Srs. Senadores, que se aproxima a data em
que o Brasil terá de começar a tomar decisões sobre
a sua in te gra ção à Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas, a conhecida Alca. Está marcada para se realizar
em Qu e bec, no Ca na dá, en tre os dias 20 e 22 de abril
próximo, a Terceira Cúpula das Américas, em que
trin ta e qua tro pa í ses, in clu si ve Bra sil, Ca na dá e Estados Uni dos, dis cu ti rão, en tre ou tros tó pi cos, prin ci palmente a Alca.
Antes desse evento, será realizado, em Buenos
Ai res, um en con tro dos chan ce le res dos trin ta e qua tro
países, talvez até mais decisivo por ser mais técnico,
com posições sendo negociadas minuciosamente.
Devemos encarar esse processo com muita seriedade, pre o cu pa ção e ex tre ma pru dên cia. Di an te da
pers pec ti va do avan ço do pro ces so de ne go ci a ção da
Alca, te mos que nos cons ci en ti zar de suas po ten ci a lida des po si ti vas de lon go pra zo e de seus pe ri gos ime diatos.
Em especial, é preciso atentar para a importância de o Mercosul enfrentar essas negociações soli-
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dariamente, como um bloco comercial em melhor es tado de consolidação do que aquele em que se encontra atualmente.
De fato, há alguns meses, havia claros sinais de
desagregação no Mercosul em relação à po si ção única que deverá ser adotada, pelo menos, em relação
ao prazo para a implementação da Alca. O Brasil não
quer a vi gên cia da Alca an tes de 2005, como de res to
foi fixado, em 1994, durante a Cúpula das Américas.
No en tan to, a Argen ti na ma ni fes tou-se a fa vor de uma
antecipação para 2003. Já o Chile, que se havia apro ximado do Mercosul nos últimos anos, subitamente,
no ano passado, passou a falar em integrar-se separadamente ao bloco comercial já existente entre os
Estados Unidos, o Canadá e o México, o Nafta.
Ago ra, em fe ve re i ro, hou ve in dí ci os de que o pa norama melhorou quanto à unidade do Mercosul. O
Ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, em
giro pelos países do Cone Sul, parece ter obtido um
consenso mais próximo à posição brasileira.
Está voltando a se fortalecer a idéia coletiva de
que é melhor ter um Mercosul aprofundado e aperfeiçoado, como preliminar à integração mais ampla que
significa a Alca.
Um projeto de integração comercial como a
Alca, envolvendo trinta e qua tro pa í ses, im pli ca ne gociações complexas, difíceis, duras. Temos que lidar
com dois tipos de receios, ambos muito realistas: o
primeiro é de que abrir as im por ta ções de bens e ser vi ços em rit mo ace le ra do, sem di fe ren ci ar en tre as variadas necessidades e condições de nossos diversos
setoresprodutivos, pode sig ni fi car uma des tru i ção arra sa do ra de nos sa eco no mia. O se gun do re ce io é ainda mais justificado: é a dúvida sobre se teremos real
acesso aos mercados de um país rico como os Estados Unidos. Nossa experiência prática quanto a isso
aponta para péssimos antecedentes.
Em suma, os esforços para a expansão de nos sas exportações encontram, por parte dos países ricos em ge ral, a ma i or má von ta de, toda sor te de re sis tên cia, de tru ques, de eva si vas, de obs tá cu los, de di fi culdades, de desculpas esfarrapadas para negar-nos
acesso comercial.
É verdade que existe a Organização Mundial do
Comércio, OMC. Ela é um avanço em relação à selva
que antes prevalecia, pois nela há regras. Ocorre que
estamos descobrindo, agora, que as regras da OMC
foram definidas sob forte influência dos mais experientes, dos mais ricos – foram feitas regras muito bem
pensadas.
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Na OMC é di fí cil, mas é pos sí vel ten tar abrir bre chas na duríssima muralha de protecionismodos países ricos; mas deveríamos estar tentando fazer isso
como Mercosul, um Mercosul consolidado e unido e
não como países isolados do Cone Sul.
Na OMC, nossa Embraer já perdeu uma parada
para a Bombardier canadense, porque os financiamentos favorecidos à Embraer são publicados em
Diário Oficial, dentro da nossa tradição de formalismo lusitano, enquanto que os subsídios canadenses,
públicos e notórios, não são claros e ostensivos.
Entretanto, vamos agora enfrentar a Bombardier em nova ro da da de con fli to na OMC, pois, re cen te mente, a empresa canadense, desesperada com a
maior competência e competitividade da Embraer,
partiu para um gigantesco subsídio ostensivo, e só
assim conseguiu vencer-nos em importante concorrência para vender aviões à empresa americana Air
Winsconsin, num contrato que vale 2 bilhões de dólares.
Enquanto isso, na mesma OMC, somos acusados pelos Estados Unidos de ferir os direitos de paten tes de suas em pre sas far ma cêu ti cas, por que es tamos fabricando, aqui, como genéricos, remédios con tra a AIDS, em vista do preço extorsivo cobrados pe los laboratórios americanos.
Vejam V. Exªs que, quando aqui defendíamos a
Lei de Patentes, dizíamos que isso iria acontecer. E
nós brigávamos pelo pipeline – o que sobrava das
patentes –, dizíamos que não devia ser dado; e também brigávamos pela licença compulsória, que é o
que nos está salvando agora. Cedemos em quase
tudo: cedemos no prazo, no fraco INPI que fizemos,
não fizemos um banco genético, enfim, não fizemos
nada, tudo para sermos agradáveis aos americanos.
Dizia eu que perderíamos US$2 bilhões. Perdemos
mais. Hoje, os remédios custam muito mais do que
deveriam custar. Há insumos de remédios que custavam US$3.800 e que caíram para US$900 no mercado ex ter no. Po rém, o pre ço do re mé dio ao in vés de di minuir, subiu. Há algum tempo eu dizia tudo isso! Naquele dia em que este Plenário votou a Lei de Patentes do jeito que votou, eu quase chorei. E como me
esforcei para convencer os meus Pares de que não
devíamos votar a lei daquele jeito! Nós votamos, e
eles saíram satisfeitos. Em seguida, entraram contra
nós na OMC. E diziam o quê? Diziam que não poderíamos fabricar remédios que eles não querem fabricar aqui, e que a nossa lei nos permite que tenhamos
a li cen ça com pul só ria. Se gun do eles, nós de ve ría mos
deixar os nossos irmãos contaminados pela AIDS ao
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deus-dará, como está ocorrendo na África. Lembro-me de que eu tive poucos partidários em relação
a isso, mas ganhamos em uma cer ta quan tia de itens.
Graças a Deus, ganhamos em relação à licença com pulsória. Hoje, eles tentam derrubá-la. Não tenham
dúvidas de que os países ricos querem cada vez
mais; para eles, a medida do “ter” não se esgota nunca. Eles hoje tomam um pedaço, e nós cedemos;
ama nhã, eles vão que rer o res to. Por tan to, nós te mos
que nos proteger. A Alca é boa, mas não deve ser
dada agora, porque se vierem para cá serviços que
são bem mais baratos em outros países, muita gente
vai falir. Nós queremos que haja concorrência...
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) – V.
Exª me con ce de um apar te, Se na dor Ney Su as su na?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
muita satisfação, após concluir esta frase: Queremos
que eles venham, mas quando es ti ver mos mais for talecidos. Não podemos nos fortalecer individualmente
e sim em con jun to. Com um dedo ape nas não con si go
pegar o meu copo d’água; com dois dedos, pego mal;
com os cinco dedos, pego bem o meu copo; e, se
usasse as duas mãos, pegaria qualquer objeto. Graças a Deus, é assim que funciona: sozinhos, somos
fracos; mas, juntamente com todos os países que integram o Mercosul, podemos fazer frente ao gigante
do Nor te.
V. Exª tem a pa la vra, Se na dor Se bas tião Ro cha.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) – Se nador Ney Suassuna, primeiramente, solidarizo-me
com V. Exª pelo seu pronunciamento. No entanto,
devo di zer que sou mais cé ti co do que V. Exª quan to à
conveniência de o Brasil, mesmo que em 2005, aderir
à Alca. Definitivamente entendo que a estratégia do
Go ver no bra si le i ro deve ser de fir me za, de de ter mi nação e de re sis tên cia à idéia de ade são à Alca, e adi ar,
ad infinitum, o processo de formalização desse bloco. Participamos do bloco do Cone Sul na condição
de líder, tendo em vista as condições econômicas e
geográficas do nosso País. No entanto, se aderirmos
a um bloco com as características mencionadas por
V. Exª, seremos simplesmente coadjuvantes. E os
Estados Unidos não nos têm tratado com o devido
respeito, dificultando a situação dos produtos nacionais e da nossa economia. Estão aí as barreiras tarifárias e não-tarifárias; está aí o cerceamento da comercialização da exportação dos nossos calçados,
do suco de la ran ja, do aço. Então, esse não é um país
parceiro, um país que queira contribuir para o nosso
desenvolvimento. Quando se estuda a conjuntura po lítica internacional, aprende-se que para um país ir
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para o comando das nações ele precisa ser polarizador e perturbador. Hoje, temos a China ocupando
esse espaço. Antes foi o Japão, a Rússia. O Brasil
precisa ocupar o papel de país polarizador. Hoje, ele
ocu pa esse pa pel no Mer co sul. Na Alca, ele será ape nas um país periférico a mais, coadjuvante.Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento que faz, discordando
dele no que se refere à adesão do Brasil, mesmo que
em 2005, à Alca. Acredito que devemos consolidar
cada vez mais o Mercosul para que o Brasil passe à
frente, numa liderança distanciada, dos demais países. Somente depois se poderá pensar em Alca, daqui a dez ou quinze anos, oxalá!
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Senador Sebastião Rocha, o meu jeitão sempre foi franco,
assim como normalmente são os paraibanos e os
nordestinos. Agradeço a solidariedade parcial de V.
Exª. No entanto, não concordo com o longo prazo,
porque os americanos não são melhores do que nós
em nada! Aceitar essa tese de V. Exª significa admitir
que so mos in fe ri o res e que va mos con ti nu ar a ser. Em
absoluto! Eles não têm mais olhos do que nós, nem
tampouco boca! Lembro-me de um ditado que o meu
avô sempre nos dizia: “Igual a nós, pouca gente; melhor do que nós, ninguém; e pior do que nós, quase
todo mun do”. Eles não são me lho res do que nós! Eles
estão e são mais organizados do que nós, porque o
nosso modelo educacional nos treina para que cada
um seja uma unidade e não um conjunto – que é o
que eles fazem. Um americano isolado parece meio
deslocado do mundo, meio estranho, mas, em conjunto, são ex ce len tes. Nós, so zi nhos, pa re ce mos mu ito espertos, mas, no conjunto, cada um briga com o
outro e nós não formamos uma sociedade tão unida.
Talvez devamos repensar o nosso modelo de educação, mas não podemos admitir que seremos sempre
inferiores a eles. Um dia, seremos até superiores, se
Deus quiser e se pagarmos o preço – porque tudo na
vida é ques tão de pa gar o pre ço – de ter mos mais jus tiça, mais educação, mais ci da da nia e mais for ma ção.
Muito obrigado a V. Exª pelo aparte.
Para se ter uma idéia das complexidades que
envolvem os conflitos comerciais internacionais, bas ta atentar para os comentários de analistas especializados no sentido de que a maior preocupação do go verno americano não é propriamente com a desvantagem comercial que suas empresas farmacêuticas
estariam so fren do no Bra sil, mas com o pe ri go de que
a interpretação jurídica que estamos dando aos prin cípios internacionais das patentes faça escola pelo
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mundo afora e, aí sim, prejudique em larga escala os
interesses americanos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana passada, fui entrevistado pela TV japonesa, que
pedia exa ta men te in for ma ções so bre como con se guimos colocar a licença compulsória em nossa legislação. Durante quase meia hora, argumentei que era
preciso que os demais países também adotassem a
licença compulsória. Se um país chega aqui, patenteia um remédio e não o fabrica, nós, que estamos dele
pre ci san do, te mos o di re i to de fa bri cá-lo no Bra sil sem
dar sa tis fa ção ao dono da pa ten te. Nós de mos a ele a
patente, ele é que não a quis, pois pretendia apenas
fazer uma reserva de mercado. Então, a licença compulsória é a nossa salvação, no momento, para problemas como esse da contaminação da Aids.
Aliás, nessa briga que envolve o rebaixamento
dos preços dos re mé di os con tra a Aids, está-se es bo çando um apoio ao Brasil por parte da União Européia e das Na ções Uni das. E é isso que eles te mem.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossas
di fi cul da des em exportar para os Estados Unidos são
um bom exemplo da verdadeira guerra que serão as
negociações para estabelecer a ALCA. Um estudo
elaborado pela embaixada brasileira em Washington,
datado de no vem bro de 2000, é mu i to ins tru ti vo quan to às barreiras lá existentes aos nossos produtos e
serviços.
Há barreiras de todos os tipos: tarifárias, sanitárias, restrições na forma de quotas, acusações artificiosas de dumping e uma montanha de normas res tritivas, sejam técnicas, trabalhistas ou ambientais.
Vários produtos nossos deparam-se com enormes
obstáculos, principalmente o açúcar, que enfrenta o
problema de quotas; o tabaco, que é taxado em
360%; o suco de la ran ja, em 260%; o aço, cujo in gres so em chapas não é permitido; e os calçados.
Aquele estudo destaca a morosidade e a ineficácia das negociações para superar essas barreiras,
ape sar dos es for ços das au to ri da des bra si le i ras. Toda
sor te de pres sões de gru pos de in te res se de di ver sos
setores econômicos americanos acabam por tolher a
capacidade de negociação dos nossos interlocutores
no governo americano.
Tal vez um pro ces so de aber tu ra mais am bi ci o so
como o da ALCA escape desses mesquinhos tropeços, mas certamente será muito complexo e exigirá
muita competência de nossos negociadores. O Brasil
tem a seu favor a enorme massa de sua economia e
de seu mercado.
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Re cen te men te, a im por tân cia do Bra sil no ce nário internacional foi destacada por estudos nas universidades americanas. O melhor estudo foi coordenado pelo historiador inglês Kenneth Maxwell, já conhecido no Brasil por seu livro A Devassa da Devassa, publicado em 1973, que é um marco nos estudos
sobre a Inconfidência Mineira. É esse próprio autor,
em entrevista à Veja, de 28 de fevereiro próximo pas sado, que alerta sobre quão difíceis são as negociações na guerra do comércio globalizado.
Segundo ele, são negociações muito duras e
complexas, de alto teor político, envolvendo, por
exemplo, nos Estados Unidos, não só o Poder Executivo, mas também o Congresso americano e poderosos grupos de interesse. Nesse ponto, eles divergem
de nós. Quando nos aproximamos de uma empresa
ou de um ramo de empresas, imediatamente somos
criticados. Entretanto, lá, eles são representantes de
grupos de interesses: há o senador do aço, o senador
do fumo, o senador do trigo, e assim por diante. Eles
são eleitos por aquelas cor po ra ções e lu tam por elas,
como não fazemos aqui. Se o fizéssemos, com certeza seríamos criticados pela imprensa.
Os me xi ca nos, por exem plo, no epi só dio da cri a ção do Nafta, mobilizaram eficientemente lobistas,
advogados, políticos importantes, pessoas com contatos nos países engajados na negociação, contatos
tanto no setor público quanto no setor privado.
A diplomacia brasileira teria que reforçar suas
equipes de ne go ci a ção, pois, em todo o mundo, os di plomatas vão sendo pressionados por temas que estão fora de sua for ma ção, per ten cen tes mais às áre as
de economia e finanças.
O Mé xi co le vou van ta gem com a cri a ção do Nafta; tem crescido 7% ao ano. Mas as negociações foram difíceis, pelas diferenças econômicas, sociais e
políticas entre os três países participantes: Estados
Unidos, México e Canadá. Se entre esses três países
hou ve toda essa di fi cul da de, po de mos ima gi nar o que
será negociar uma ALCA envolvendo trinta e quatro
países.
Nesse processo, o Brasil precisa se preparar
bem, mas conta com uma vantagem, que é um Mercosul já em boa medida construído. É preciso não es morecer na continuação de sua construção e atuar
com o Mercosul, como um bloco unido, nos desafios
contínuos que enfrentaremos na guerra comercial
global, cuja arena é a Organização Mundial do Comércio, e na particularmentecomplexa,desafiadora e
iminente negociação para o estabelecimento da
ALCA. Não se pode parar o progresso. Um dia, a
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ALCA virá. Devemos estar muito bem preparados
para esse processo e saber onde estamos colocando
os pés.
Já pecamos na Lei de Patentes quando dispensamos os prazos. Eu queria cinco anos naquela data,
mas todos permitimos que sua apli ca ção fos se ime diata, e vimos o preço que pagamos. Não esmoreçamos des ta vez e exi ja mos que o pra zo mí ni mo seja de
cinco anos.
O Sr. Eduar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dor Ney Suassuna, V. Exª me permite um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Como o
meu tem po está-se es go tan do, con sul to o Pre si den te.
Se S. Exª me conceder mais alguns minutos, permitirei o aparte de V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Serei
breve, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Mesa
foi compreensiva com o orador que o antecedeu e
procederá da mesma forma com V. Exª, permitindo o
aparte ao Senador Eduardo Suplicy, solicitando a S.
Exª que seja bre ve, pois o tem po do ora dor está es go tado.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Agradeço à Mesa.
Ouço V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, com pra zer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Blo co/PT – SP) – Cum primento V. Exª por trazer o tema da ALCA, que é tão
importante para o Brasil atualmente. Considero que o
Senado Federal deve se debruçar sobre esse assunto em profundidade. Eis porque, hoje, na reunião da
Comissão de Assuntos Econômicos, encaminhei,
ainda informalmente, ao Presidente da Comissão,
Senador Lúcio Alcântara, um requerimento para ser
discutido por todos os membros. O Senador Lúcio
Alcântara informou que dialogará com o Presidente
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci onal, Senador Jefferson Péres, a fim de coordenarem
os trabalhos, para que ambas as Comissões façam
reuniões conjuntas para ouvirem os diversos segmentos interessados nesse assunto: os presidentes
de fe de ra ções de in dús tri as, de as so ci a ções co mer ciais, de entidades da agricultura, de centrais sindicais;
isto é, representantes dos empresários e dos trabalhadores. Portanto, considero da maior relevância o
fato de V. Exª ter tra zi do esse as sun to hoje para que o
Senado o discuta. Assim como o Congresso norte-americano acompanha passo a passo e discute o
que é feito pelo Poder Executivo daquele país, aqui
também precisamos acompanhar passo a passo,
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apreciar, debater, aprovar ou não o que é acordado
pelo Governo brasileiro com respeito ao assunto.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito
obrigado, nobre Senador Eduardo Suplicy.
Encerro, dizendo que somos os timoneiros do
nos so bar co. Fa ze mos o nos so des ti no, mas para isso
precisamos estar atentos e pagar o preço. Se tivermos engenho e arte, com certeza a vitória não nos
abandonará.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Pror ro go
a Hora do Expediente por mais quinze minutos.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Magalhães, como Líder, para uma comunicação. Em
seguida, concederei a palavra ao Senador Osmar
Dias.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, anunciou ontem a criação da Corregedoria-Geral
da União. Trata-se de órgão subordinado à Presidência da República, com estrutura modesta, composta
de um gabinete, uma assessoria jurídica e uma subcorregedoria-geral.
Segundo a medidaprovisória que a cri ou, a Cor re ge do ria-Ge ral des ti na-se a as ses so rar o Pre si den te
da República na rápida e integral apuração dos fatos
que sejam objeto de representação ou denúncia relativa à lesão ou ameaça ao patrimônio público.
A Corregedoria foi criada, te nho cer te za, gra ças
à atuação das duas Casas do Congresso, que apresentaramdenúncias sérias sobre várias ins ti tu i ções e
órgãos da administração pública federal. Mas o Senhor Presidente da República tomou para si, exclusiva men te, a idéia de criá-la. A idéia de cri ar a Cor re ge doria pode ter sido exclusiva dele, mas as denúncias,
principalmente, foram exclusivamente nossas.
Srªs e Srs. Senadores, não é a solução perfeita.
Trata-se de um órgão subordinado hierarquicamente
ao Presidente da República, cujo titular é demissível
ad nutum e, por tan to, não tem a in dis pen sá vel ga ran tia de es ta bi li da de para bem cum prir as im por tan tís simas atribuições que lhe são conferidas.
Ainda assim, trata-se de uma medida salutar.
Mesmo tardiamente, vem responder a reclamos da
sociedade, que anseia por medidas concretas contra
a corrupção que grassa em segmentos do Governo
Federal – 87% da população brasileira acredita que
existe corrupção no Governo.
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Vem com atraso, pois a todos está claro que o
Governo Federal erra sempre que prefere negar as
denúncias ou entende suficiente, quando pressionado, divulgar que apurou. Apurar sem punir? Apurar
sem recuperar o que foi roubado não adianta nada. É
apurar, punindo e ressarcindo o dinheiro público.
Tenho certeza de que, com empenho e espírito
público, pode a Corregedoria chegar a bons resultados, não nego.
A Subprocuradora-Geral da República, Drª
Anadyr, é uma pessoa, segundo se informa, proba,
enérgica, respeitada por seus colegas, com um histórico de tra ba lho sé rio e fe cun do. Te nho es pe ran ças de
que possa desincumbir-se de sua importante missão
e de que, sobretudo, não aceitará pressões de quem
quer que seja.
Não basta criar a Corregedoria no papel. Não
basta, também, nomear uma pessoa competente
para di ri gir o ór gão. Há que se dar con di ções para fun cionar. Há que haver um plano coordenado de atuação e existir o firme propósito de apurar, de punir de
verdade, de ressarcir integralmente o Erário.
Não vou limitar-me a registrar a criação da Corregedoria-Geral da União. Vou colaborar para o seu
sucesso. Quero estar entre os primeiros; talvez seja
eu o primeiro. É com esse objetivo que assomo à tribuna.
Ainda hoje, com base no que determina a Medida Provisória nº 2.143-31, de acordo com seus artigos 6º-A e 14-A e parágrafos, estarei encaminhando
à Ministra Corregedora-Geral da União, para as devidas e rápidas providências, relato e documentação
relativa às irregularidades que menciono a seguir.
Vamos ao caso do Banco do Pará.
A Procuradoria-Geral da República solicitou ao
Banco Central, com base na Lei Orgânica do Ministério Público Federal, que veda a alegação de sigilo, in formações sobre irregularidades praticadas no âmbito do Ban co do Esta do do Pará. Esse pe di do foi ne ga do.
Por seguidas vezes e variadas formas, o Ministério Público reiterou, por anos, essa solicitação.
A despro po si ta da po si ção do Ban co Cen tral não
só impediu e permanece impedindo o exame da responsabilidade criminal, que, no caso de envolvimento
de Parlamentares, é de com pe tên cia do Su pre mo Tribunal Federal, como pode ter caracterizado, da parte
de diretores do Banco, a prática de crime, de infração
disciplinar, além de poder resultar na prescrição de
eventuais ações penais.
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Nesse caso, o que pedimos são medidas para
apurar fatos e punir os responsáveis, seja com relação ao ilícito praticado, como também quanto à atuação dos dirigentes do Banco Central, que impediram,
repito, que tivessem curso as investigações sobre o
Banpará.
Srªs e Srs. Senadores, quanto ao DNER, além
das graves irregularidades apontadas por mim em di versas oportunidades, o Correio Braziliense, edição
de 31 de mar ço, no ti cia ações pes so a is do Sr. Mi nis tro
dos Transportes no sentido de desrespeitar a ordem
de pagamento de precatórios expressamente exigida
pela Constituição Federal e de estimular acordos ad ministrativos.
Tenho em mão documentos firmados pelo Ministro, que deram origem à matéria referida. Pode ter
ocorrido a prática de crime contra a Administração
Pública e de ação lesiva ao Erário, apurável por meio
da ação de im pro bi da de ad mi nis tra ti va, a ser aju i za da
pelo Ministério Público Federal. Nesse intuito, en caminho à Ministra Corregedora-Geral essa documentação.
E quanto aos requerimentos de informações
que busquei encaminhar ao Governo, alguns desde
20 de fevereiro? Já estamos em abril, Sr. Presidente!
Pelas informações que tenho, até o momento, esses
documentos ainda quedam nos escaninhos desta
Casa, apesar de alguns terem sido aprovados de
pronto, em plenário, pelo Presidente da Casa, que
avocou para si a deliberação imediata da matéria.
São pedidos de informações a diversos órgãos públicos federais, decorrentes de atos perpetrados na Sudam* e no DNER.
Por intermédio desse recurso legal, dirigi-me
aos Srs. Ministros da Fazenda, da Integração Nacional, do Desenvolvimento Agrário e dos Transportes,
além do Sr. Procurador-Geral da República.
Assim, sem prejuízo das informações que, com
certeza, em breve, deverão estar sendo prestadas a
esta Casa, encaminho cópia de todas as solicitações
que fiz, como contribuição aos trabalhos que serão
desenvolvidos pela Corregedoria.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se na do res, é só o co meço. Nos próximos dias, devo estar encaminhando
no vos ca sos a S. Exª. De mi nha par te, a Mi nis tra pode
aguardar todo o apoio possível sobre as denúncias
que enviarei.
Nem podia ser diferente. Reconheço que será
um trabalho árduo, adverso. Saberei entender isso,
mas também saberei cobrar. E vou cobrar.
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Meu objetivo, nesse caso, é a busca do aperfeiço a men to das ins ti tu i ções e da li su ra no tra to da co i sa
pública. Se há irregularidades, vamos apurar, vamos
punir, vamos recuperar, sobretudo, o que foi furtado
da Nação. Disso não me afasto jamais.
Por isso, estou, agora, apresentando a esta
Casa uma série de documentos que enviarei à nobre
Corregedora, na certeza de que, por meio deles, S.
Exª po de rá pro var não só a sua ação enér gi ca e sé ria,
como também os propósitos, que acredito corretos,
do Presidente da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor
Antonio Carlos Magalhães, devo esclarecer a V. Exª
que ontem foi realizada a primeira reunião desta
Mesa Diretora, e os requerimentos apresentados sob
a sua direção foram despachados aos Relatores. No
máximo em oito dias, todos estarão sendo encaminhados.
A Mesa pede a compreensão de V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sem querer di a lo gar com a Mesa, que res pe i to, ape nas que ro di zer a V. Exª que, ape sar des sa de li beração dos Relatores, acredito que a Corregedora
possa trabalhar com mais rapidez que os nossos pró prios Colegas, que ainda vão emitir parecer. Assim, já
encaminho o que posso à Corregedora. Não há nisso
nenhum demérito à Mesa, que, no momento, V. Exª
preside.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Muito
obrigado, Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a pa la vra, como Lí der do PSDB, por cin co mi nu tos,
ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, incumbiu-me o
Líder do PSDB, Senador Sérgio Machado, de fazer a
leitura da Carta de Belém, resultante da reunião do
PSDB realizada em Belém, no dia 31 de março de
2001.

“Governadores, Ministros e Líderes do
PSDB, reunidos em Belém do Pará, convictos de que o partido está cumprindo com a
sua responsabilidade na consolidação da
democracia, na criação de base duradoura
para o crescimento econômico sustentado,
na redução das desigualdades sociais e regionais e na modernização institucional do
País, vêm a público expressar o segue:
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1 – O PSDB reitera o seu orgulho com
a conduta do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que honra o partido e o Brasil,
pela sua competência, honestidade, coragem e espírito democrático;
2 – o PSDB é o partido da ética, da
democracia, das administrações bem-sucedidas; é o partido das mudanças. Inspirado
no exemplo histórico de Mário Covas, continuará ao lado do Governo Fernando Hen rique, na sua luta pelas transformações do
Brasil;
3 – nessa linha, reitera o seu compromisso com a defesa e aplicação da Lei de
Responsabilidade Fiscal e repudia qual-

quer tentativa de descaracterizá-la;
4 – o partido, artífice e principal avalista das profundas reformas vividas pelo Brasil, simbolizadas pelo Plano Real, se dedicará, a partir de agora, à elaboração de um
novo projeto que, respaldado nas reformas
empreendidas, represente um avanço no
nosso modelo de Estado e de Nação;
5 – os procedimentos relativos ao pleito do próximo ano e seu calendário de atividades serão definidos pela nova direção nacional, esclarecendo desde já que as candidaturas só serão discutidas em 2002;
6 – o Instituto Teotônio Vilela será o
responsável pela elaboração do Programa
Nacional de Governo que dará suporte ao
candidato do partido e servirá de base para
as alianças políticas;
7 – comissão designada pelo PSDB
organizará seminário para discutir a questão
urbana considerada tema relevante da
Agenda Nacional e ponto central do programa do partido;
8 – ficou ainda decidido que a próxima
reunião se realizará no dia 28 de abril, em
Maceió. A seguinte será em Goiânia, em
data a ser definida.
Belém, 31 de março de 2001.”
Sr. Presidente, esta é a Carta de Belém, cuja
leitura me foi incumbida pelo Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB. Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Dutra,
como Líder do Bloco, por cinco minutos. Em seguida,
entraremos na Ordem do Dia.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra como Lí der, por cinco minutos, por ter sido citado nominalmente pelo Ministro José Gregori exatamente na reunião em Be lém, que aca bou de ser alu di da pelo Se na dor Osmar Dias. Segundo os jornais, o Ministro teria
dito o seguinte: – “Acredita em cegonha quem pensa
que o Dutra está preocupado em apurar irregularidades; o que ele quer é desestabilizar o Governo, e nisso tem a ajuda da Ba hia”. Essa foi a fra se li te ral atri bu ída ao Ministro Gregori.
Surpreende-me, Sr. Presidente, o fato de que,
exa ta men te no mo men to em que o Pre si den te da Re pública convoca a imprensa para anunciar um pacote
e faz referência a aliados, pessoas que tiveram par ticipação solidária na ditadura militar – não sei a quem
Sua Excelência se referia, já que são tantos os aliados dele que es ti ve ram so li dá ri os à di ta du ra –, pessoas como o Ministro Gregori, que, sem dúvida alguma,
não está entre esses, pois tem um passado de democrata que todos conhecemos, possam fazer declarações dessa natureza. Mediante essas declarações,
tentou res ta be le cer o ca rim bo usa do pela di ta du ra militar contra todos os que procuravam resistir a ela, os
que denunciavam o autoritarismo, os que agiam con tra a cor rup ção. Esses eram ca rim ba dos pela di ta du ra
militar como pessoas que queriam desestabilizar o
Governo, que estavam contra o País, contra a Pátria.
Tal argumento era apresentado como justificativa
para as perseguições a essas pessoas. Surpreende-me agora o fato de o Ministro José Gregori utilizar
esse mesmo argumento usado pela ditadura militar
contra ele e outros, como o próprio Pre si den te da República, segundo o qual todos aqueles que levantam
a ne ces si da de de investigaçãoqueremdesestabilizar
e derrubar o Governo.
Sinceramente, acho lamentável procedimentos
dessa natureza, porque o que estamos querendo é
simplesmente que o Congresso Nacional venha a
exercer na plenitude as prerrogativas que a sociedade brasileira lhe permitiu conquistar, inclusive com a
ajuda do Ministro José Gregori, do Presidente Fernando Henrique Cardoso e tantos outros que lutaram
para su pe rar o ar bí trio e para res ga tar a de mo cra cia.
Faço esse registro, Sr. Presidente, lamentando
o fato de eu ter sido carimbado pelo Ministro José
Gregori com esse carimbo que a ditadura militar tantas vezes usou não só para o Ministro José Gregori,
mas para tantos outros democratas que lutaram con tra ela.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Eduardo Dutra, o Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário,

Abril de 2001

deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. .Jader Barbalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 158, de 2001
Nos termos do inciso II, do § 2º do artigo 256 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a re tirada em caráter definitivo do requerimento de minha
autoria de nº 376, de 1999.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2001. – José
Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O requerimento lido é deferido pela Presidência, nos termos do art. 215 do Regimento Interno.
So bre a mesa, pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que será lida pelo Sr. 1º Secretário, Senador Car los Wilson.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 6 DE 2001
Revoga dispositivos da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Artigo único. Ficam revogados os §§ 6º e 7º do
art. 14 da Constituição Federal.
Justificação
A Emenda Constitucional nº 16, de 1997, implantou, em nosso País, o instituto da reeleição para
car gos exe cu ti vos. A re for mu la ção fe i ta, no en tan to, limi tou-se ao § 5º do art. 14 da Car ta Mag na, que tra ta va, especificamente, da proibição da reeleição, mantendo inalterados os §§ 6º e 7º do dispositivo.
Esse fato acabou criando situações absolutamente irrazoáveis. Por exemplo, de acordo com as
normas vigentes, o Presidente da República pode
permanecer no cargo para se candidatar à reeleição.
Entretanto, se pretender candidatar-se a vereador do
menor município do Brasil, terá que renunciar ao seu
cargo seis meses antes da eleição. O mesmo vale
para o seu cônjuge ou parentes até o segundo grau.
Trata-se de impedimentos que não se harmonizam com o instituto da reeleição e cuja alteração se
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impõe. Assim, estamos apresentando a presente pro posta de emenda à Constituição, revogando os §§ 6º
e 7º do art. 14 da Lei Maior, que estabelecem as restrições absolutas a candidaturas de Chefes do Poder
Executivo e seus parentes.
Vale observar que não se estão eliminando res trições que vi sem a pro te ger a pro bi da de ad mi nis tra tiva, a moralidade para o exercício do man da to e a nor malidade e legitimidade das eleições con tra a in fluên cia do poder econômico ou o abuso do exercício de
função, cargo ou emprego na administração direta ou
indireta, uma vez que permanece em pleno vigor o §
9º do mesmo art. 14 da Constituição que prevê a edi ção de lei complementar sobre a matéria.
Dessa forma, temos a certeza de que a aprovação da presente proposição representará mais um
passo na direção do aprimoramento e maturidade do
nosso sistema eleitoral, eliminando de nossa Constituição dispositivos que se chocam com institutos já
consolidados, como o da reeleição.
Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na dor
Antero Paes de Barros
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº , DE 2001
Revoga dispositivos: §§ 6º e 7º, do
art. 14, da Constituição Federal.
Roberto Freire – Osmar Dias – Ademir
Andrade – Ramez Tebet – Sérgio Machado – Alvaro Dias – José Eduardo Dutra – Casildo Maldaner
– Carlos Patrocínio – Geraldo Cândido – José Geraldo – Ger son Ca ma ta – Se bas tião Ro cha – La u ro
Cam pos – Pa u lo Sou to – Tião Vi a na – José Ro ber to Arru da – Fer nan do Ma tu sa lém – He lo í sa He le na
– Re nan Ca lhe i ros – João Alber to Sou za – Ge ral do
Althoff – Jo nas Pi nhe i ro – Na bor Ju ni or – Edu ar do
Siqueira Campos – Moreira Mendes – Paulo Hartung – Alvaro Dias – José Agripino.
LEGISLAÇÃO CITADA
PEC Nº 6 DE 2001
Revoga dispositivos da Constituição Federal, §§ 6º e 7º, do Art. 14.
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
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CAPÍTULO IV
Dos Direitos Políticos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
va lor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal n º 16, de 4-6-97:

“§ 5º O Pre si den te da Re pú bli ca, os Go ver na dores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem os houver sucedido, ou substituído no curso
dos mandatos poderão ser reeleitos para um único
período subseqüente.“
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da Re pú bli ca, os Go ver na do res de Esta do e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
res pec ti vos man da tos até seis me ses an tes do ple i to.
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do
titular, o cônjuge e os parentes consangüíneosou afins,
até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da
República, de Governador de Estado ou Território, do
Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo
se já ti tu lar de man da to ele ti vo e can di da to à re e le i ção.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições específicas constantes dos ar ti gos 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.
A matéria será despachada à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Sr. Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 52, DE 2001
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
uso da linguagem de sinais em todas as
veiculações em televisão do Governo Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei objetiva tornar obrigatório o uso
da linguagem dos sinais, adequada aos deficientes
auditivos, em todas as campanhas educativas e pre-
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ventivas do governo, quando veiculadas pela televisão.
Art. 2º Todas as ma ni fes ta ções de mem bros dos
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito
federal, assim como as campanhas educativas e preventivas do Governo Federal e também a programação eleitoral, transmitidas pela televisão, deverão ser
interpretadas na linguagem dos sinais, compreensíveis aos deficientes auditivos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 dias a partir da
data de sua publicação.
Justificação
O país tem empreendido grande caminhada no
sen ti do de ga ran tir ci da da nia aos seus ex clu í dos, que
são, in fe liz men te, a ma i or par te de sua po pu la ção. Por
motivos diversos, os pobres, os idosos e os deficientes são as grande vítimas dessa exclusão, que os faz
cidadãos de segunda classe.
Mencionem-se os deficientes auditivos, que repre sen tam qua se dez por cen to da po pu la ção bra si leira, e são praticamente impedidos de ter acesso ao
maior meio de comunicação do país, a televisão. E a
fonte de tal impedimento está no fato de se rem de fi cientes auditivos.
No entanto, já é possível, hoje em dia, sanar o
problema, com a utilização da linguagem dos sinais,
cada vez mais difundida entre esses deficientes e
cada vez mais utilizada por aqueles que desejam se
comunicar com esse contingente da população. Eis a
sin ge la – to da via de pro fun do al can ce so ci al e eco nô mico – proposta do presente projeto de lei: incluir os
deficientes auditivos na sociedade da informação, na
sociedade-mercado, que caracteriza nosso mundo
ocidental hodierno.
O atingimento adequado dessa categoria de
pessoas tem o condão de elevá-los à condição de ci dadãos, pelo menos em dois planos: inserindo-os na
sociedade cons ci en te, por meio da in for ma ção e in serindo-os, definitivamente, no mercado, por transformá-los em consumidores mais ativos e conscientes.
Diante do exposto, solicito aos meus nobres pa res o seu apoio, fundamental para a prosperidade do
presente projeto de lei.
Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na do ra Emília Fernandes.
(À Comissão de Educação – em decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 53, DE 2001
Modifica o art. 15, § 1º, inciso II, da
Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
e o art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de dezembro de 1998, que dispõem sobre o salário-educação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 15, § 1º, in ci so II, da Lei nº 9.424, de
24 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 15. .................................................
..............................................................
§ 1º .......................................................
..............................................................
II – Quota Estadual e Municipal, correspondente a dois terços do montante de
recursos, que será creditada mensal e automaticamente em favor das Secretarias de
Educação dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios para financiamento de programas, projetos e ações do ensino fundamental. (NR)
..............................................................
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 9.766, de 18 de dezembro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2º A quota estadual e municipal do
salário-Educação, de que trata o art. 15, §
1º, inciso II, da Lei nº 9.242, de 24 de dezembro de 1996, será integralmente redistribuída entre o Estado e seus Municípios de
forma proporcional ao número de alunos
matriculados no ensino fundamental nas
respetivas redes de ensino, conforme apurado pelo censo educacional realizado pelo
Ministério da Educação. (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor trinta dias após a
data de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal determina, em seu art.
211, §§ 2º e 3º, que os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
Municípios devem atuar prioritariamente no ensino
fundamental, prin cí pio re a fir ma do na Lei de Di re tri zes
e Bases da Educação (LDB), em seus arts. 10 e 11.
No entanto, os recursos do salário-educação,
contribuição social prevista na Constituição Federal
como “fonte adicional de financiamento” do ensino
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fundamental (art. 212, § 5º), são repartidos de forma
desigual entre as esferas administrativas. Existe a
quo ta fe de ral, de um ter ço, e a quo ta es ta du al, de dois
terços. Não há propriamente uma quota municipal.
A quota federal é usada no desenvolvimento de
programas especiais de caráter redistributivo e supletivo, como o do transporte escolar, o do di nhe i ro di re to na
escola e o do livro-didático. Os recursos da quota estadual, por sua vez, são distribuídos entre cada estado e
seus municípios, segundo a legislação estadual.
Ocor re que ape nas me ta de dos re cur sos da quo ta
estadual deve ser repartida conforme o número de alunos matriculados nas escolas estaduais e municipais.
Desse modo, a ou tra me ta de mu i tas ve zes tem be ne fi cia do ape nas a rede es ta du al, ou é usa da para re dis tri buição aos municípios de acordo com critérios aleatórios,
freqüentemente de natureza político-partidária.
Além disso, o próprio fato de a Lei nº 9.424/96 pre ver a transferência automática de recursos apenas para
as contas das secretarias estaduais gera dificuldades
para o recebimento da parcela devida às redes municipais
O presente projeto de lei corrige essas deficiências. Em vez de quota estadual, a proposição cria a
quota estadual e municipal. É usado, para a redistribu i ção da to ta li da de de seus re cur sos, o mes mo cri tério de pro por ci o na li da de que rege a repartição dos re cursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis tério (FUNDEF). Desse modo, dá-se mais um passo na
eli mi na ção das de si gual da des de gas tos por alu no no
interior de cada estado.
Fi nal men te, os mu ni cí pi os pas sam a re ce ber recursos do salário-educação diretamente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
sem necessidade de interposição das secretarias es taduais de educação.
Em razão dos seus efeitos eqüitativos na distribuição de recursos do salário-educação, confio no
apoio de meus Pares ao presente projeto de lei.
Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na dor
Álvaro Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
*Art. 211. A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
§ 1º A União organizará o sistema fe de ral de en sino e o dos Territórios, financiará as instituiçôes de
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ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, fun ção re dis tri bu i ti va e supletiva, de forma a
garantir equalização de oportunidades educacionais
e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios.
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão pri oritariamente no ensino fundamental e médio.
....................................................................................
*Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
....................................................................................
§ 5º O ensino fundamental público terá como
fonte adicional de finan ci a men to a contribuição social
do salário-educação, recolhida pelas empresas, na
forma da lei.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na
forma prevista no art. 60, § 7º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e dá outras providências.
Regulamento
O Presidente da República
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art 15. O Sa lá rio-Edu ca ção, pre vis to no art. 212,
§ 5º, da Constituição Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5%
(dois e meio por cen to) so bre o to tal de re mu ne ra ções
pa gas ou cre di ta das, a qual quer tí tu lo, aos se gu ra dos
empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da
Lei nº 8.212. de 24 de julho de 1991,
§ 1º A partir de 1º de janeiro de 1997, o montante da arrecadação do Salário-Educação, após a dedução de 1% (um por cento) em favor do Instituto Na cional do Se gu ro So ci al – INSS, cal cu la do so bre o va -
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lor por ele arrecadado, será distribuído pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE,
observada a arrecadação realizada em cada Estado
e no Distrito Federal, em quotas, da seguinte forma:
....................................................................................
II – Quota Estadual, correspondente a dois terços do montante de recursos, que será creditada
mensal e automaticamente em favor das Secretarias
de Educação dos Estados e do Distrito Federal para
financiamento de programas, projetos e ações do en sino fundamental.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.766, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera a legislação que rege o Salário-Educação, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 2º A Quota Estadual do Salário-Educação,
de que tra ta o art. 15, § 1º, in ci so II, da Lei nº 9.424, de
1996, será redistribuída entre o Estado e os respectivos municípios, conforme critérios estabelecidos em
lei es ta du al, sen do que, do seu to tal, uma par ce la cor respondente a pelo menos cinqüenta por cento será
repartida proporcionalmente ao número de alunos
matriculados no ensino fundamental nas respectivas
redes de ensino, conforme apurado pelo censo educacional realizado pelo Ministério da Educação e do
Desporto.
....................................................................................
....................................................................................
(Às Comissões de Educação e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a
decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Os pro jetos lidos 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 159, DE 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeremos seja inseri do em ata o voto de pro fun do pe sar pelo fa le ci men to
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do empresário Max Feffer, Diretor-Presidente da
Companhia Suzano de Papel e Celulose, ocorrido na
data de ontem, em São Paulo.
Justificação
Nome de re fe rên cia no se tor de pa pel e ce lu lo se
do Brasil, Max Feffer estruturou, junto ao pai, Leon, o
Gru po Su za no, ma i or fa bri can te in te gra do de ce lu lo se
de eucalipto e papel do País.
Sob seu co man do, a Com pa nhia Su za no de Pa pel e Celulose criou e desenvolveu os processos de
ob ten ção de ce lu lo se por eu ca lip to, hoje uti li za dos em
100% da produção da empresa, que é responsável
por 16,6% da produçãobrasileira de pa pel para im pri mir e escrever e 29% da produção nacional de papel-cartão.
Entendemos oportuno que esta Casa registre
seu voto de pe sar pelo de sa pa re ci men to do em pre sário Max Feffer, cujo espírito empreendedor e pioneiro
muito fez pelo setor brasileiro de papel e celulose,
sem descuidar-se dos aspectos da conservação ambiental.
Sala das Sessões, 3 de abril de 2001. – Romeu
Tuma – Paulo Souto – Pedro Piva – Antonio Carlos Valadares – Antonio Carlos Magalhães.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Para
encaminhar a votação, concedo a palavra o Senador
Pedro Piva.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu queria apor a minha assinatura a esse
requerimento já subscrito por outros dois Senadores,
de voto de pe sar e de con do lên ci as à fa mí lia pelo fa le cimento de Max Feffer, empresário de São Paulo,
meu amigo; atuamos no mesmo ramo de atividade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Tem V.
Exa a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, fa la rá com mais pro pri e da de
o Senador Paulo Souto. Entretanto, faço questão de,
nesta hora, solidarizar-me com a família do empresário Max Feffer e com os industriais de São Paulo e do
Brasil. Foi um grande empresário que acreditou na
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Bahia, instalando lá uma fábrica de grande importância no sul do Estado, dando emprego e, ao mesmo
tempo, produzindo riquezas para a Bahia.
Max Feffer era um homem de tratamento ameno, agra dá vel, que de sa pa re ce su bi ta men te, uma vez
que seu pai faleceu há pouco mais de seis meses
com 96 anos de idade. Daí por que eu gostaria de dar
a minha palavra, como representante da Bahia, claro
que com maior propriedade o fará o Senador Paulo
Souto, para dizer o quanto significa de perda para o
meu Estado e principalmente para o Brasil a morte do
empresário Max Feffer.
A ele e à sua família os meus protestos de solida ri e da de nes ta hora que São Paulo, a Bahia e o Bra sil perdem um grande industrial.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Paulo Souto.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presias
dente, Sr e Srs Senadores, o falecimento do empresário Max Feffer nos traz a esta tribuna para, além de
renovarmos o nosso voto de pesar à sua família, relembrarmos que ele foi um homem que sempre caminhou à frente de seu tempo. Ele foi um dos responsáveis, juntamente com sua família, por colocar o Brasil
em uma posição de muito destaque no ramo da celulo se e do pa pel, so bre tu do por que acre di tou na pos si bilidade de o nosso País produzir celulose a partir do
eucalipto, o que dá hoje uma posição invejável ao
Brasil de competitividade neste setor.
Os pa u lis tas o co nhe cem bem como em pre sá rio
do setor de papel e celulose. Os baianos também o
conhecem pelos seus feitos na área da petroquímica
e, sobretudo, na área de celulose no extremo sul.
Sua morte representa uma perda para o setor
empresarial brasileiro pelo caráter progressista que
imprimiu às suas atividades como empresário. Por
isso, assinei, ao lado do Senador Romeu Tuma e de
tantos outros Senadores que se associaram a esta
homenagem, este voto de pesar a toda a família de
Max Feffer pelo seu falecimento.
Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, quero declarar a
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minha surpresa ante uma notícia tão triste, um acontecimento tão infausto como este.
Conheci Leon Feffer, o pai do nos so ago ra pran teado Max Feffer. Leon Feffer foi o primeiro Côn sul de
Israel no Brasil; era um homem altamente estimado e
morreu beirando os cem anos. Eu fui advogado da
Companhia Suzano Papel e Celulose, no Rio de Janeiro, durante muito tempo.
Tan to o pai quan to o fi lho – Max de po is foi, in clu sive, Secretário de Estado de São Paulo – eram homens da maior seriedade, tanto assim que expandiram para o Nordeste, como bem acentuaram os eminen tes Se na do res Anto nio Car los Ma ga lhães e Pa u lo
Souto, para a Bahia, aquilo que a Suzano Papel e Ce lulose era em São Paulo.
De modo que quero me associar às manifestações de pesar que aqui se fazem em der re dor de uma
figura dessa natureza. O Brasil começa a ficar mais
pobre, pelo menos neste elenco de homens que ajudaram a construir a nossa Nação.
Esse é o registro que queria fazer, pedindo a V.
Exª que faça com que cons te o meu nome na lis ta dos
que estão aqui registrando o seu profundo pesar pelo
desaparecimento de Max Feffer.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, que ro tam bém
manifestar o meu sentimento de pesar e solidariedade à família do industrial e empresário Max Feffer,
que, seguindo os passos de seu pai, foi tão importante para o desenvolvimento industrial, especialmente
para a indústria de papel, com uma atividade empresarial de extraordinária envergadura. Em função das
suas contribuições para todas as lutas da comunidade de judeus no Brasil, especialmente em São Paulo,
o nos so sen ti men to de pe sar tam bém em nome do PT
pelo falecimento do Sr. Max Feffer.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Em vo tação o Requerimento n.º 159, de 2001.
as
As Sr e os Srs. Senadores que o aprovam per maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, re que ri men tos que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cretário, Senador Carlos Wilson.
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São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 160 DE 2001
Requeiro, nos termos dos artigos 258 usque
260 do Regimento Interno, que os Projetos de Lei nºs
22 e 23 de 2001, de autoria dos Senadores Jonas Pinheiro e Antero Paes de Barros, respectivamente,
“que alteram a Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de
2001, de forma a conceder melhores condições no financiamento ao fortalecimento e recuperação da pecuária extensiva na região do Pantanal Mato-grossen se”; se jam apen sa dos para tra mi ta ção em con junto em razão de regularem a mesma matéria.
Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na dor
Antero Paes de Barros .
REQUERIMENTO Nº 161, DE 2001
Excentíssimo Se nhor Pre si den te do Se na do Federal Senador Jáder Barbalho,
Com fundamento no disposto no artigo 258; do
Re gi men to Inter no, re que i ro a Vos sa Exce lên cia a tramitação conjunta dos Projetos: PLC nº 12 de 2000,
que “Institui o Programa Nacional de Habitação para
Mulheres com responsabilidade de sustento da família”, Pro je to de Lei do Se na do nº 133 de 1999, que “al tera os artigos 4º e 11 da Lei nº 4.380, de 21 de agos to de 1964", visando reservar recursos para financiamentos habitacionais em benefícios das Mulheres
Chefe de Família, e o Projeto de Lei do Senado nº 16,
de 2001, que dispõe sobre a concessão de título de
transferência de posse e de domínio das moradias financiadas com recursos do Orçamento Geral da
União, preferencialmente à mulher, tendo em vista
que estas proposições regulam matérias correlatas.
Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001 – Senadora Emília Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Os requerimentos lidos serão publicados e posteriormente
in clu í dos na Ordem do Dia, nos ter mos do Re gi men to
Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 162, DE 2001
De voto de censura à decisão do
Presidente dos Estados Unidos da América de não implementar o Tratado de
Kyoto.
Senhor Presidente,
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Com fundamento no art. 214, combinado com o
art. 223 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, requeiro que esta Casa manifeste Censura Pública à
decisão do Presidente dos Estados Unidos da América, Ge or ge W. Bush, de não im ple men tar o Tra ta do de
Kyoto, com o argumento de que as obrigações definidas naquele Ato Internacional trariam prejuízo à eco nomia norte-americana.
Estudos ambientais demonstram que os Estados Unidos respondem por um quarto de todo o lançamento mundial de dióxido de carbono na atmosfera, que ca u sa o cha ma do efe i to es tu fa e, au men tan do
a temperatura do planeta, evolui com o derretimento
das camadas polares, provocando sérios danos ambientais.
Ao lado dessa medida, anuncia, ainda, o Presidente americano, que “flexibilizará” as leis ambientais
para não prejudicar a recuperação ou a manutenção
da pujança econômica dos Estados Unidos, que são
céleres em di tar nor mas de con du tas a ou tros pa í ses,
mas não medem conseqüências quando está em
jogo a sua hegemonia no mercado internacional.
É preciso ter em conta o enorme retrocesso da
curta gestão Bush na área ambiental, com vistas à
manutenção do poderio econômico dos Estados Uni dos no concerto das nações, para que o Brasil, por
seus agentes diplomáticos em organismos internacionais encaminhe urgentemente propostas no sentido
da criação de barreiras tarifárias que venham a compensar os maiores custos a que incorrem os países
que adotam a indústria limpa e protegem o meio-ambiente.
Di an te do ex pos to, re que i ro que o Se na do Fe deral aprove voto de censura à decisão dos Estados
Unidos de não implementar o Tratado de Kioto, demonstrando profundo descaso com o futuro da vida
em nosso Planeta.
Sala das Ses sões, 3 de abril de 2001. – Se na dor
Paulo Hartung.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Nos
termos do art. 222 do Regimento Interno, o requerimento será despachado à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
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OF. Nº 81/1-GLPFL
Brasília, 3 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Eduardo Siqueira Campos, suplente, em substituição ao
Senador Juvêncio da Fonseca, titular, na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, – Senador Francelino Pereira, Líder do PFL, em exercício.
OF. PSDB/PTB/I/Nº 248/2001
Brasília, 3 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Aécio Neves pelo Deputado Nelson Marquezelli, como membro titular, na Comissão Mista destinada a analisar a
Me di da Pro vi só ria nº 2.137/2001, que “acres ce e al te ra dispositivos da Lei nº 8.974, de 5 de janeiro de
1995, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Jutahy Junior, Líder do Bloco PSDB/PTB.
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mente, ocu pam na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2.141, de 23 de março
de 2001, que “Altera dispositivos da Lei nº 9.615, de
24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFL/PST.
Ofício nº 508-L-PFL/01
Brasília, 3 de março de 2001
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Pedro
Fernandes para integrar, como membro titular, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em substituição ao Deputado César Bandeira.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFL/PST.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Passa-se à
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Ofício nº 498-L-PFL/2001
Brasília, 2 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Deputados do PFL que farão parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida
Provisória nº 2.142, de 29 de março de 2001, que
“Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de abril
de 200l, e dá outras providências”, em substituição
aos anteriormente indicados.
Titulares:
Deputado Luciano Castro
Deputado Gerson Gabrielli
Suplentes:
Deputada Kátia Abreu
Deputado Lael Varella
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
Ofício nº 507-L-PFL/2001
Brasília, 3 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados Corauci Sobrinho e José Mendonça Bezerra per mu tam as va gas, de ti tu lar e su plen te que, res pec ti va -

Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 8, DE 2001
(Em regime de urgência – art. 336, II
do Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 131, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 8, de 2001 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 83, de
2001, Relator ad hoc: Senador Lúdio Coelho), que autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo no valor equivalente a até noventa e dois
milhões, quatrocentos e setenta e oito mil,
quatrocentos e vinte e dois euros junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID, destinada ao financiamento parcial
do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal – 1ª Fase.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único.
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT) – Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra a V. Exª.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.)
as
– Sr. Presidente, Sr e Srs. Se na do res, te mos a opor tunidade de votar hoje um projeto que, sob o aspecto
ambiental, é o mais importante do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, contando também com a participação dos Estados de Mato Grosso
e Mato Gros so do Sul. O ob je ti vo prin ci pal do pro je to é
preservar o Pantanal Mato-Grossense.
Estamos votando hoje uma autorização relativa
a pou co mais de US$82 mi lhões. O cus to to tal do pro jeto pode alcançar US$400 milhões, dos quais
US$200 milhões seriam do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, US$150 milhões do Tesouro Nacional, US$25 milhões do Estado do Mato Grosso e
US$25 milhões do Estado de Mato Grosso do Sul.
O Pantanal é um dos maiores reservatórios da
biodiversidade do mundo: tem 260 espécies diferentes de peixes, 280 espécies diferentes de pássaros –
isso é o que já está catalogado; fora o que os cientistas ainda precisam catalogar.
Essa riqueza toda propicia a grande atividade
econômica deste século que estamos iniciando: o
ecoturismo. A melhor definição do Pantanal é que o
Pantanal é água. Mas ele tem uma fragilidade: se a
terra na planície ou ao derredor do planalto for mal
usada, deixaremos de ter o Pantanal Mato-Grossense. Os maioresproblemas do Pantanal de Mato Gros so e de Mato Grosso do Sul não estão na planície.
Quem convive com a planície é o homem pantaneiro,
e ele, nesses duzentos anos, soube preservar o Pan tanal Mato-Grossense dando-lhe os maiores títulos e
as maiores premiações internacionais.
Ontem fizemos, aqui da tribuna do Senado, a
defesa do homem pantaneiro para que a sua atividade econômica seja preservada. Para a preservação
da região, faz-se necessário um crédito diferenciado
para a pe cuá ria para aten der à ne ces si da de de con vi vência com o boi na área que denominamos Baixo
Pantanal.
O programa que aprovaremos hoje diz respeito
a algumas ações extremamente importantes no Pantanal Mato-Grossense. Ele é, na verdade, um grande
programa de gestão de águas e visa a utilização cor reta do solo, principalmente na região que não está
no Ba i xo Pan ta nal. O que mais pre ju di ca o Ba i xo Pan -
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tanal é o assoreamento, o uso de agrotóxicos, o uso
de pes ti ci das, a não-uti li za ção de mi cro ba cia. O as soreamento, infelizmente, tem como conseqüência a
degradação do Pantanal de Mato Grosso. Este projeto vem corrigir isso.
É preciso também mencionar que este projeto
impõe o controle do uso de agrotóxicos na área que
chamamos de Planalto Pantaneiro e também evitará
o assoreamento dos rios da Bacia Pantaneira.
Com relação ao meio ambiente urbano, Sr. Pre sidente, teremos a solução dos problemas de saneamento básico, esgoto e lixo nas principais cidades.
Vou me ater ao que co nhe ço do pro je to em meu
Esta do: em sua pri me i ra eta pa, este pro je to vai pos si bi li tar o sa ne a men to bá si co em Cu i a bá, Vár zea Grande, Rondonópolis, Cáceres, Tangará da Serra e Cha pada dos Guimarães. É importante frisar que Cuiabá,
capital do Estado de Mato Grosso, a cidade que mais
polui o Pantanal Mato-Grossense, tem hoje 18% do
seu esgotamento sanitário tratado. Com este projeto,
concluída a primeira etapa, Cuiabá terá 80% do seu
esgotamento sanitário tratado. Não é mais apenas
uma questão ambiental, mas também uma questão
de saúde pública.
Cinqüenta e dois municípios que compõem a
Bacia Pantaneira em Mato Grosso terão um grande
projeto de gestão urbana do lixo.
No bre Se na dor Lú dio Co e lho, Re la tor des te proje to na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, é pre ci so
também frisar que este programa en fa ti za a pre ser vação do Pantanal, mas a enfatiza para que o homem e
o mundo possam desfrutar da riqueza que está no
Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Com isso, o
programa de ecoturismo será extremamente fortalecido com estradas-parques.
Depois de ouvido o setor ambiental do meu
Estado, decidiu-se que a estrada Transpantaneira –
estrada que liga os municípios de Poconé, em Mato
Grosso, a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, obra feita pelo ex-Presidente do Senado, Senador José Fragelli – receberá pontes de concreto em toda a sua ex tensão. Além disso, também teremos a possibilidade
da pavimentação asfáltica de Santo Antônio a Barão
de Melgaço.
Não bastasse tudo isso, o projeto traz também
em seu bojo algo que pre ga mos aqui não como me di da de um projeto, porque esse projeto se exaurirá no
tem po, mas uma me di da de fi ni ti va de apo io ao pro du tor pantaneiro, de apoio à pecuária pantaneira. A car ne brasileira começa a ganhar o mercado internacional e, para en fren tar a con cor rên cia, a nos sa car ne do
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Pantanal, mais que o selo verde, tem o selo pantanal
– selo que significa que o gado se alimenta de capim
nativo, de capim que o homem não plantou, de capim
que a natureza deu, de capim que precisa ser pisoteado pelo gado. É muito mais ba ra to o gado se ali men tar do capim por ele pisoteado, pois com isso evitam-se incêndios que, para serem combatidos, forçariam o Estado – a União, Estados ou Municípios – a
in ves tir no apa re lha men to de Cor pos de Bom be i ros e,
assim, evitar uma tragédia no Pantanal.
as
Esta é, Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, a
maior obra ambiental do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e é com orgulho que estou
aqui hoje, na condição de representante de Mato
Grosso, para defendê-la. Digo isso porque em 1995,
quando o nosso Governador Dante de Oliveira começou a viajar para Washington para defender este pro jeto – in cor po rou-se de po is à mes ma luta o ex-Go verna dor de Mato Gros so do Sul Wil son Mar tins –, ou vía mos fre qüen te men te que o Go ver na dor es ta va vi a jando para fazer turismo. Na verdade, este projeto, que
depois contou com a extraordinária compreensão do
Governo Federal, transformou-se, na nossa opinião,
no maior projeto ambiental do Governo Fernando
Henrique Cardoso.
Por tudo isso, em nome de Mato Grosso, quero
pedir a todos os companheiros do Senado que aprovem este projeto.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A matéria continua em discussão.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Carlos Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Tão enfaticamente
quan to o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, que ro di zer,
Sr. Presidente, que vou votar contra este projeto. Na
minha opinião, ele tem que passar por modificações
na sua execução.
Hoje pela ma nhã, re ce bi a vi si ta de oito pre fe i tos
da Baixada Cuiabana, Municípios às margens do Rio
Cuiabá, todos no Pantanal. Nenhum desses oito Municípios receberá um metro sequer de esgotamento
sanitário. Os pre fe i tos des sa área re cla mam que esse
projeto deveria atender principalmente os Municípios
que estão às margens do Rio Cuiabá.
Ago ra, de ma nhã, re ce bi um te le fo ne ma do Pre feito de Rondonópolis, indignado, dizendo-me – penso que o Senador Antero Paes de Barros não está in formado disso ainda – que municípios que estavam
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na primeira fase do projeto, com recursos para esgotamento sa ni tá rio, como Vár zea Gran de, Ron do nó polis, Tangará da Serra, foram retirados do programa.
Isso está, inclusive, no site do ministério. O prefeito
consultou o site do ministério e me ligou, indignado,
por que es ses mu ni cí pi os te ri am sido re ti ra dos do projeto na primeira fase.
Uma ou tra ques tão, Sr. Pre si den te, que deve ser
dis cu ti da no bojo des te pro je to – que tem pri o ri da de, é
o nú me ro um do Pan ta nal –, e a que mais afe ta o Pan tanal, é a do saneamento básico, o esgotamento jogado diretamente nos rios do Pantanal. Essa dever
ser a pri me i ra ques tão a ser tra ta da, mas ela não está
sen do pri o ri za da na pri me i ra fase. A ques tão do es gotamento ficou apenas na Capital, Cuiabá, e não nos
demais municípios. Do meu ponto de vista, essa é a
ques tão mais gra ve com re la ção à pro te ção do Pan ta nal.
Outro ponto é o que o Senador Antero Paes de
Barros observou aqui, com razão: o assoreamento e
o uso dos her bi ci das e pes ti ci das na área da Ba cia do
Pantanal. Estamos andando a passos de tartaruga
nessa questão do programa de microbacias. No Governo Sarney, houve um programa de microbacias,
quando o Senador Iris Rezende era Ministro da Agri cultura. Foi o único programa de microbacias que an dou um pouco no Brasil. Daí para cá, paralisou. Ninguém mais falou em microbacias no Brasil, um programa de extrema importância que este projeto vai
contemplar.
Quero manifestar o meu apoio ao programa, fazendo um apelo ao Governo do Estado, ao Ministério
do Meio Ambiente, que vai geri-lo, para que façamos
as modificações necessárias a fim de que ele possa
atender melhor ao Pantanal de Mato Grosso assim
como a nossa população.
Sr. Presidente, sou favorável ao projeto. Solicito
apenas que lhe sejam feitas modificações, pois não
concordo como está. As prioridades devem ser outras.
Eram es sas as nos sas con si de ra ções, Sr. Pre si dente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Juvêncio da Fonseca.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, talvez ao contrário de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul está eufórico com a votação deste projeto, nesta tarde. Como foi bem esclarecido pelo Senador Antero Paes de Barros, é o maior proje to am bi en tal do Bra sil hoje, já co me çan do qua se a sua
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execução. E para Mato Grosso do Sul, que detém praticamente dois terços do Pantanal, o volume das obras é
muito grande. Todas as nossas cidades vizinhas ao
Pantanal serão beneficiadas com o projeto.
A aprovação de hoje representa a primeira parte. A se gun da par te virá de po is. E, cer ta men te, com a
segunda parte, com a integração total deste projeto,
não só Mato Grosso do Sul estará contente, mas tenho certeza de que Mato Grosso também estará, as sim como o Senador Carlos Bezerra.
Além disso, pedi a palavra para exaltar a iniciativa do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando o Go ver na dor Wil son Bar bo sa Mar tins, jun ta men te
com sua Assessoria e com o Governador de Mato
Grosso, procurava a viabilização deste projeto, encontrou no Presidente Fernando Henrique Cardoso o
seu ardoroso de fen sor. Sua Exce lên cia en ten deu que
os Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul
não tinham condições de assumir a responsabilidade
inteira deste projeto. Em vista disso, o Presidente da
República assumiu tal responsabilidade.
Dos R$400 milhões destinados ao projeto,
R$200 milhões serão do BID, R$150 milhões serão
do Governo Federal, R$25 milhões de Mato Grosso e
R$25 mi lhões de Mato Gros so do Sul. Por tan to, es ses
recursos foram bem distribuídos. Foi destinada uma
pequena parte a cada um dos dois Estados, que estão contribuindo quase simbolicamente para este pro jeto.
Se na dor José Alen car, eu gos ta ria de fa zer jus ti ça ao nosso Presidente. Lá, no meu Mato Grosso do
Sul, vejo falar desse Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Pantanal – e não demonstro aqui nenhuma oposição sistemática ao Governador – como
se não fosse do Presidente Fernando Henrique Cardo so, e digo a V. Exªs que faço isso apenas como jus tiça a Sua Excelência. Eu pediria ao Governador do
Estado, José Orcírio Miranda dos Santos, que quando S. Exª fizesse sua propaganda institucionalizada,
de duas páginas centrais dos jornais, não colocasse
apenas que, quanto ao meio ambiente, caminhamos
com desenvolvimento, mas preservando o meio ambiente. O Programa Pantanal tem garantido R$80 milhões em investimentos por conta da competência do
Go ver no po pu lar do PT e vem pro te ger, pre ser var, de senvolver todas as regiões do Pantanal.
É preciso que todos nós façamos com que a
nossa Presidência da República, em iniciativas como
esta, seja louvada, seja exaltada, seja valorizada,
para que o nosso Presidente, cada vez mais, atenda
os Esta dos, aten da os seus Go ver na do res e não pos -
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samos ver nunca propagandas institucionalizadas
como essa. Aliás, tenho visto até o Presidente da Re pública Fernando Henrique Cardoso falar tanto do
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que é do
PT, que ficamos com ciúmes, porque no ano que vem
teremos eleições para Governador de Estado, e, no
entanto, quando o Senhor Presidente chega a Mato
Grosso do Sul, são lantejoulas para o Governador,
enquanto que a Bancada Federal fica a ver navios –
essa é a grande verdade. Não obstante, o nosso Gover na dor faz um tra ba lho mu i to ruim para o Esta do, ao
es ta be le cer en tre nós uma guer ra po lí ti ca, não per mitindo que os Senadores possam trabalhar pacificamente junto ao Governo para resolver as grandes
questões.
Portanto, esta é a minha interferência aqui hoje:
justiça plena e absoluta ao nosso Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que, com a iniciativa de Wilson Barbosa Martins, fez com que este
projeto viesse trazer uma expectativa muito forte de
desenvolvimento para o nosso Estado, Mato Grosso
do Sul, e para o Estado de Mato Grosso, que são,
den tro do Cen tro-Oes te, jun to com Go iás e To can tins,
os Esta dos-es pe ran ça desta Na ção, por que pos su em
grande produção de alimentos, uma agroindústria
que está começando, que certamente fará com que
se desloquem as atividades industriais para o Centro-Oeste.
A riqueza existe para ser explorada e estamos
aqui, no Parlamento da República, para fazer justiça
ao nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso,
exaltando, sim, a ação rápida e imediata do Governador do Estado, que fez com que o proje to des lan chasse; mas gostaria também, Senador Lúdio Coelho, de
aplaudir o seu trabalho na relatoria: esmerado, cuidadoso, rápido e eficiente. Mato Grosso do Sul e nós do
Centro-Oeste lhe agradecemos.
Eram as minhas considerações, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, não desejo aqui discutir um projeto
dessaenvergadura, dessa grandeza; sei que ele será
aprovado por unanimidade.
Ocorre que, nós que pertencemos a um Estado
como Mato Grosso do Sul, que quase não bate as
portas desta Casa para pedir empréstimo à solução
dos seus problemas, quando surge um projeto dessa
envergadura, dessa importância, projeto do qual to-
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dos nós participamos, projeto que vai concretizar-se
rapidamente e vai consubstanciar-se na realização
de um sonho muito antigo. Desde que nós nos tornamos homem público, ouvimos falar, no nosso Estado,
na nossa região, tanto em Mato Grosso quanto em
Mato Grosso do Sul, que o Pantanal vai deixar de
existir, pois seus rios estão em situação de degradação, que sua fauna e flora estão em extinção. E nada
se faz em favor de uma das maiores planícies alagadas do mundo; e ninguém dá prosseguimento ao trabalho da Unesco, que reconheceu o Pantanal como
Pa tri mô nio da Hu ma ni da de – dizemos nós que, antes
de ser da hu ma ni da de, é patrimônio que Deus deu ao
Brasil.
E esse é um programa que objetiva defender o
nosso Pantanal. Nasceu em 1995, por inspiração do
Governador Dante de Oliveira, que vi, há poucos ins tan tes, aqui no Se na do da Re pú bli ca, com toda cer te za interessado em que o projeto se realize imediatamente. Esse projeto levou-nos a Washington, sim,
para discutir com as autoridades internacionais; esse
projeto trouxe autoridades financeiras internacionais
tanto para o Estado de Mato Grosso quanto para o
Estado de Mato Grosso do Sul. Esse projeto tem a
participação do Ministério do Meio Ambiente em parceria deste com o Ibama e com os Governos de Mato
Grosso e de Mato Grosso do Sul. Para quê, Sr. Presidente? Para promover o desenvolvimento auto-sustentado, o desenvolvimento racional daquela região,
para proporcionar à população da região melhor qua lidade de vida.
Quero aqui fazer justiça a quantos estão acompanhando esta sessão. Sei que os olhos de Mato
Grosso e de Mato Grosso do Sul estão voltados para
esta sessão plenária do Senado da República. Recebi inúmeros telefonemas em meu gabinete e dei entrevistas às principais emissoras do meu Estado. Per guntavam-me, com aquela ansiedade, se não haveria
alguma manobra – não de má-fé, mas motivada mes mo pelos trabalhos de uma Casa Legislativa – e se o
projeto seria ou não aprovado no dia de hoje.
O pro je to vai be ne fi ci ar mu ni cí pi os do meu Estado, municípios como o de Corumbá – que é a Capital
do Pan ta nal, cujo De pu ta do Fe de ral que re pre sen ta a
cidade, o Deputado Federal Manoel Vitório, aqui se
encontra atento. Municípios como Miranda, Coxim,
Ladário, Bonito, Porto Murtinho, Bodoquena e Aquidauana, municípios eminentemente pantaneiros, estão atentos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para a
aprovação imediata desse projeto, que vai atender
também a mais de 60% da população indígena que
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habita por ali, e dar condições de infra-estrutura para
essas cidades: saneamento, água tratada, esgoto,
desenvolvimento do ecoturismo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o sonho que
se está realizando!
Não peço voto de ninguém, pois o projeto será
aprovado por sua importância e grandeza. Percebo
que vale à pena trabalhar, vale à pena so nhar. Re pi to,
tenho seis anos de Senado da República e desde
1995 acompanhamos a burocracia por que passou o
projeto. Foi ana li sa do por téc ni cos in ter na ci o na is e do
Ministério do Meio Ambiente e acompanhado pelas
sociedades mato-grossense e sul-mato-grossense. E
hoje alcança o ponto culminante, o ponto derradeiro
de seu processo legislativo. O Senado Federal será
engrandecido na data de hoje.
Afirmou categoricamente o Senador Antero
Paes de Barros que é o maior projeto ambiental do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Parafrasean do V. Exª, Se na dor Ante ro Paes de Bar ros, digo que
é o projeto de empréstimo mais importante que o Se nado Fe de ral vota nes te iní cio de mi lê nio. Não por que
beneficia Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Beneficia o Brasil, pois o Pantanal é cantado em verso e pro sa no mundo inteiro. Vivemos aqui a falar do nosso
Pantanal, a con tar suas be le zas. Mas fi ca mos ape nas
nisso. Não há recursos para promover o desenvolvimento dos Municípios e das populações que ali habitam.
V. Exªs sabem quantas pessoas serão beneficiadas com o projeto do Pantanal, en tre Mato Gros so e
Mato Grosso do Sul? Um milhão e cem mil pessoas.
Só isso fala da sua importância e da sua grandeza.
Também volvo meus olhos para V. Exª, Senador
Lúdio Coelho, que teve a felicidade de ser o Relator
na Comissão de Assuntos Econômicos. E tenho que
aplaudir o Senado, porque esse projeto está sendo
aprovado aqui rapidamente. Passou pela Comissão
de Assuntos Econômicos, recebeu aqui o apoio das
Lideranças para a tramitação em regime de urgência
e vai ser votado hoje, se Deus quiser.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, repito: estou
aqui há seis anos e houve só dois projetos – este é o
segundo. É o primeiro projeto de empréstimo para
Mato Grosso do Sul, pelo menos. Não falo por Mato
Grosso nesta oportunidade, mas falo por Mato Grosso do Sul. Só houve um projeto aqui que nós aprovamos, durante uma convocação extraordinária, para
obter recursos de R$2 milhões, Deputado Vitório.
Sabe para quê? Para dar início à cons tru ção da pon te
do rio Paraguai, que o Presidente da República vai
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inaugurar no dia 25 de abril. O Senador Lúdio Coelho
teve o privilégio de relatar o projeto naquela ocasião,
e, em quatro dias, nós aprovamos os recursos do
Fonplata. Eu fui o Relator. Nós o aprovamos na Comissão de Assuntos Econômicos e aqui no Plenário
do Senado.
Tudo isso tem que ser ressaltado, porque a vida
de um homem público só vale a pena quando ele vê
seu objetivo ser atingido. Esse projeto não tem dono;
não tem marca pessoal. Esse projeto tem a marca do
de sen vol vi men to dos Esta dos de Mato Gros so e Mato
Grosso do Sul; leva a etiqueta daquelas populações
humildes, dos pescadores dos nossos rios, dos nossos índios. Esta é a etiqueta e marca do projeto: as
populações que serão ali beneficiadas; a qualidade
de vida de toda uma população, de um milhão e cem
pessoas.
Isso foi realmente um desabafo, não foi um pedido de voto, porque esse projeto será aprovado por si
só, pela sua importância e pela sua grandeza.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
nome do Mato Grosso do Sul, já falou o Senador Juvêncio e falou o Senador Lúdio, como Relator. Temos
que dizer o nosso muito obrigado à Comissão de
Assuntos Econômicos, ao Senado da República e ao
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sim, que se encantou com esse projeto já na audiência que tivemos. Quero fazer este registro histórico: na primeira audiência que houve, eu e o Senador
Lúdio Coelho levamos, junto com o Governador de
Mato Grosso do Sul, Sr. Wilson Barbosa Martins, a
idéia para a re a li za ção do pro je to do Pan ta nal. Par ti cipamos dele, portanto, desde o primeiro momento e
queremos participar até o fim, na hora da proposição
e na hora da exe cu ção, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se nadores. Serão beneficiados, em última análise, não
só Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas será o
Brasil, que poderá orgulhar-se do seu Pantanal e da
melhoria da qualidade de vida da população que lá
habita.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet, o Sr. Jader Barbalho, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet, o Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jader Barbalho, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Piva, para discutir.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Senadores, embora sendo um Senador do
Estado de São Paulo, mantenho profundos vínculos
com os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul. Por isso, fico satis fe i to ao ver meus amigos, tanto
de um Esta do quan to do ou tro, de fen de rem um pro je to que, como disseram os Senadores Ramez Tebet e
Antero Paes de Barros, não pertence apenas a Mato
Grosso. Vou mais longe, Sr. Presidente: creio que o
projeto não pertence a Mato Grosso, a Mato Grosso
do Sul nem ao Brasil, mas à humanidade. O Pantanal
é pa tri mô nio da hu ma ni da de e, as sim sen do, tem que
ser res pe i ta do. Fi ca mos fe li zes com o fato de o pro je to
não ter um pai, um ca rim bo, de ser um pro je to do Bra sil. Ficamos satisfeitos ao ver que aqui se encontra o
Go ver na dor de Mato Gros so, Dan te de Oli ve i ra, membro do nosso Partido, acompanhando a votação. S.
Exª está acompanhando um projeto de fundamental
im por tân cia para o seu Esta do. O Se na dor Car los Be zer ra dis se-me que há mu i ta ca rên cia, que foi ins ta do,
por prefeitos e ve re a do res de seu Esta do, a pro mo ver
obras de saneamento. No Brasil falta tudo, Sr. Presidente. Estamos corrigindo, estamos investindo. O
Brasil esforça-se para atingir o Primeiro Mundo. Vamos chegar lá. Projetos como este, beneficiando
Estados como Mato Grosso e o Pantanal, são essenciais para a humanidade e nos fazem voltar a acreditar. Falo não só dos Senadores de Mato Grosso, mas
dos Senadores de todos o País.
Em nome do PSDB, encaminho meu voto favorável, desde já, a um projeto de grande importância
para o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, darei meu depoimento
sobre este projeto como representante dessas áreas
que procuramos apresentar desta tribuna como soluções naturais – é o que acredito – para os problemas
que o nosso País está enfrentando nos rumos do desenvolvimento que queremos dar ao Brasil.
Tive a oportunidade de acompanhar a chegada
desta matéria, no dia 28 de dezembro, quando o Ministro Pedro Malan a enviou ao Senado da República
e acompanhei a sua tramitação. Isso se deve fundamentalmente porque o Tocantins pôde experimentar
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na oportunidade financiamentos contratados junto ao
Banco Mundial, que acabaram por permitir ao nosso
Estado uma convivência com o Dr. Carlos Eduardo
Ber tão, téc ni co ori gi ná rio do pró prio Ban co Mun di al. A
pedido do Ministro do Meio Ambiente, o Dr. Carlos
Eduardo Bertão está hoje na condição de coordenador-geral do Programa Pantanal.
Tive com ele dois encontros para discutirmos o
assunto, e disse-me ele que estava bastante otimista
com a integração, a participação e o apoio que todos
os parlamentares, tanto de Mato Grosso quanto de
Mato Grosso do Sul, estavam dando à tramitação
deste projeto.
Tive também oportunidade, Sr. Presidente, de,
em um en con tro com o Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra,
expressar-lhe o reconhecimento do Tocantins aos
serviços prestados à nossa causa do meio ambiente
pelo técnico Dr. Car los Edu ar do Ber tão, que este pro jeto financiado pelo Banco Interamericano tem emprestado para assumir a condição de Gerente Geral
do projeto.
Sr. Presidente, poucas vezes nesta Casa tramitou por suas co mis sões um pro je to tão com ple to, in tegrado como este, que verdadeiramente visa à preserva ção do meio am bi en te e o es ti mu la, dan do to das as
condições para o desenvolvimento sustentável de
uma determinada área que tem um componente extre ma men te com pli ca do quan do se dis cu te a ques tão
da preservação do meio ambiente.
Sr. Presidente, é exatamente aí que está a diferen ça. Qu an do as sis ti mos a al gu mas ações im por tantes no tocante ao saneamento básico, às hidrovias e
às rodovias – ações que denunciamos tantas vezes
desta tribuna, às quais os supostos defensores da
questão ambiental acabam por interpor recursos que
prejudicam e atrasam esses programas de desenvolvimento –, per ce be mos que vem em boa hora um pro grama completo, que tem quatro componentes básicos: o componente do gerenciamento das bacias, o
do meio ambiente urbano, o das atividades sustentáveis e o das áreas de conservação.
Sr. Presidente, apenas dentro do último componente, há o gerenciamento de recursos pesqueiros e
de recursos faunísticos, criação e implementação de
estradas parques, ordenamento e promoção do ecoturismo, apo io téc ni co a pro du to res ru ra is em pla ní cie
pan ta ne i ra e ain da um pro je to es pe ci al ex tre ma men te
importante, que é o das populações indígenas, que
vem com um grande plano de ação.
Sr. Presidente, 1,1 milhão de habitantes em
Mato Grosso do Sul; 1,3 milhões de habitantes no
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Estado de Mato Grosso; recursos destinados em
duas fases distintas: a primeira delas, com US$165
milhões; e a segunda, de US$235 milhões, numa implantação de quatro anos.
Analisando todos os detalhes deste projeto, Sr.
Presidente, posso asseverar que este é, sim, um projeto modelo, no qual desejamos ver também o nosso
Tocantins envolvido, merecedor de um projeto dessa
qualidade, com esses recursos previstos, que hão de
dar sustentação nas diversas previstas nesses componentes aqui descritos.
Por tan to, Sr. Pre si den te, é re al men te elo giá vel a
posição do Ministério do Meio Ambiente, do Governo
Fernando Henrique Cardoso, dos Governos estaduais e da Bancadas. Dentro daquelas operações que
costumamos aprovar aqui, já aprovamos recursos
para os bancos quebrados, para tapar buraco, para
sanear empresas a serem privatizadas, sabendo que
estamos procurando consertar os erros de um Brasil
que se espreme nas grandes cidades, gerando violência.
Não posso deixar de exaltar e de também demonstrar a minha felicidade em aprovar um programa
como este. Essa parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento promoverá uma profunda
transformação baseada no princípio do respeito ao
meio ambiente, mas respeitando, acima de tudo, a
condição do povo mato-grossense, das pequenas cidades, do habitante, do cidadão isolado que quer a
preservação do meio ambiente, mas quer condições
para se sustentar, para sustentar suas fa mí li as e quer
ver o crescimento da economia dos seus Estados. Há
de se colocar de forma clara que o desenvolvimento
não traz prejuízo ao meio ambiente, é preciso que o
projeto seja estudado em todos os seus aspectos.
Por tan to, Sr. Pre si den te, en cer ro esta mi nha par ticipação para pedir que fique aqui registrado nos Anais
desta Casa o reconhecimento do Estado do Tocantins
ao Dr. Carlos Eduardo Ber tão. Qu e ro pa ra be ni zar o Gover na dor Dan te de Oli ve i ra, que aqui se en con tra, o Go vernador de Mato Grosso do Sul e as Bancadas. Além
de o pro je to ter esse alto ín di ce de qua li da de, tem como
coordenador-geral deste programa o Dr. Carlos Eduardo Bertão, que é do Banco Mundial e que está emprestado ao Ministério do Meio Ambiente para promover a
coordenação deste projeto.
Portanto, Sr. Presidente, votaremos favoravelmente, sabendo que hoje estamos dando um passo
importante para a ocupação racional e para o desenvolvimento de uma das áreas mais importantes deste
País, que é a nossa região pantaneira.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho.) – Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, em que pese o mecanismo
para o desenvolvimento sustentado do Pantanal venha por meio de um empréstimo que levará o nosso
País a mais endividamento, trata-se de um investimento de alta envergadura e com um incalculável retorno social e ambiental para o nosso País.
Observadas todas as exigências técnicas, este
Pro je to ofe re ce ao Mato Grosso e ao Mato Grosso do
Sul um instrumento de desenvolvimento para o Pantanal que, com certeza, terá o reconhecimento das
gerações futuras.
O Projeto foi elaborado por um Governo do PT,
com a participação de técnicos da sociedade civil e
de órgãos que tratam da questão junto ao Governo
Federal.
O Programa é composto de doze projetos. Foram feitas várias audiências públicas por projeto.
Inclusive, duas audiências destinaram-se a populações in dí ge nas com mais de 250 li de ran ças, in clu in do
as femininas, organizadas numa associação da região, que são feirantes.
Na audiência do dia 30 de março, foram eleitas
dezoito pessoas para o Comitê de Monitoramento do
Programa, o que é muito importante. Dessas, doze
são membros da sociedade civil, de entidades
não-governamentais, de ins ti tu i ções de pes qui sa e de
órgãos do Poder Executivo.
Há dois projetos dedicados às pequenas comunidades pantaneiras.
Um programa de desenvolvimento que não tenta in clu ir as co mu ni da des lo ca is, que tem ape nas uma
visão macro de desenvolvimento, com gran des in vestimentos na parte de infra-estrutura, não responde ao
aspecto da sustentabilidade social.
No Acre, quando falamos em conceito de desenvolvimento sustentável, pensamos em seis aspectos. É preciso, primeiramente, que haja sustentabilidade econômica, hierarquia econômica, social,
ambiental, política e a fundamental sustentabilidade
ética, que é o tratamento a essas comunidades ou a
questões ligadas a valores intrínsecos que muitas ve zes são ignorados quando pensamos num programa
de desenvolvimento. Essas comunidades locais serão beneficiadas.
Há um pro je to que tra ta da dis se mi na ção de téc nicas de agricultura sustentável para microbacias crí -
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ticas, cujo critério de escolha será a estrutura fundiária da microbacia, e que deverá contar com o maior
número de pequenas propriedades.
Outro projeto refere-se ao apoio específico ao
produtor pecuário e fará a identificação e o fomento
de atividades economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis. Este projeto está destinado a
grandes produtores.
Sr. Presidente, fico muito feliz que tenha havido
por parte do Governo Zeca uma sensibilidade grande
para com os pequenos pro du to res, até por ser exi gência das agências multilaterias que haja um acompanha men to da so ci e da de ci vil. A cri a ção des se Co mi tê,
composto por dezoito membros – doze representantes da sociedade civil, de Organizações Não-Governamentais e da comunidade científica –, assegurará
a esse programa para o Pantanal todo o critério, o
controle, o acompanhamento, a fiscalização, o envolvimento de segmentos que terão o olhar de maior al cance, extrapolando os limites das ações governamentais estaduais ou federais.
Esse programa é fundamental para a preservação do meio ambiente, inclusive do Pantanal, área
com a qual o Brasil todo tem a maior preocupação.
Esse cuidado extrapola os limites das nossas fronteiras, por se tratar de uma região estratégica do ponto
de vista dos seus recursos naturais, de um espaço
propício a atividades de ecoturismo. Certamente, o
programa trará um retorno significativo tanto para
Mato Grosso quanto para Mato Grosso do Sul.
Sr. Presidente, o Senador Juvêncio da Fonseca
foi veemente ao fazer uma ironia, e ouvi de políticos
muito experientes que talvez o Presidente Fernando
Henrique Cardoso esteja criando um problema muito
grave para si. Disseram eles que ciúme de político é
pior que ciúme de mulher.
Vamos aprovar um excelente programa!
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao eminente Senador Paulo Hartung.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, sa ú do o
nosso Governador Dante de Oliveira, presente nesta
ses são. S. Exª foi um Par la men tar ati vo no Con gres so
Na ci o nal e hoje é um Go ver na dor de di ca do, cu i dan do
bem das finanças do seu Estado. Tive oportunidade
de testemunhá-lo quando passei pela Diretoria do
BNDES. S. Exª conseguiu fazer com que seu Estado
desenvolvesse econômica e socialmente.
Sr. Presidente, em nome do PPS, apóio este
Projeto e parabenizo o trabalho do Relator, Senador
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Lúdio Coelho, dos dois Governadores que se interessaram sobre o tema – o Zeca e o Dante – e dos diversos segmentos da população dos dois Estados que
participaram dos debates. Trata-se de um projeto de
US$400 milhões, que cuida do desenvolvimento susten ta do do Pan ta nal, um pa tri mô nio da hu ma ni da de.
Gostei da estruturação do Projeto que li. Trata-se de um Projeto integrado, que cuida do assoreamento, do saneamento e das questões centrais da
qualidade de vida, como o lixo produzido nos centros
urbanos. Tenho a impressão de que o valor é insuficiente para um projeto de tal envergadura. Mas é um
bom ponto de partida, um pontapé inicial. Tenho certeza de que o bom gerenciamento deste Projeto per mitirá a captação de recursos mais vultosos para esses dois Estados, a fim de continuar o desenvolvimento sustentado de uma região tão importante para
o Brasil e para o mundo.
Esta é a minha posição e a do meu Partido. Por
economia processual, aproveito para encaminhar o
voto favorável do PPS ao Projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Lúdio Coelho e, posteriormente, ao Senador José Fogaça.
O SR. LÚDIO COELHO (Bloco/PSDB – MS.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Relator deste Projeto era
o ilus tre Se na dor Ro me ro Jucá. Para ale gria mi nha, S.
Exª não con se guiu com pa re cer, e fi quei como Re la tor
substituto.
O trabalho que fazemos tem um pouco de espíri to sen ti men tal. Per to de 1950, eu e o Se na dor Car los
Bezerramoramos por mu i tos anos no Pan ta nal, quando o Pantanal era virgem. Lá, tudo era novo, inclusive
nós. Co nhe ci o Go ver na dor Dan te de Oli ve i ra quan do
era guri e fui ami go do seu pai em Cu i a bá. Eles são de
San to Antô nio do Le ver ger, um Mu ni cí pio tri bu tá rio do
Pantanal.
Este Programa Pantanal é muito importante
para os dois Estados mato-grossenses, por atender
cerca de trinta Municípios em Mato Grosso e de vinte
em Mato Grosso do Sul. Todos os Municípios cujas
águas são tributárias do rio Paraguai serão atendidos
por esse pro gra ma. Essa é uma área fron te i ri ça com a
Bolívia e com o Paraguai. O desenvolvimento dessa
região, principalmente sob o aspecto ecológico, in teressa à população do nosso Estado, que está cada
vez mais se conscientizando da necessidade de preservação da natureza.
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Esse programa cu i da rá de sa ne a men to, com bate à erosão, algumas estradas, agricultura, turismo e
atendimento às populações indígenas, que se concentram naquela região do nosso Estado. Enfim, é
bom para o Brasil que esse projeto dê certo.
Há estudos avançados com relação à sua implantação. Se for de boa qualidade, será feito projeto
semelhante para a Bacia do Paraná, com o intuito de
atingir o restante do Estado de Mato Grosso do Sul.
A estrutura administrativa do projeto está muito
bem arrumada. O Banco Interamericano é muito exigente. Uma parcela, para ser liberada, depende da
aplicação da parcela anterior. Tenho segurança de
que os Governadores de Mato Grosso e de Mato
Grosso do Sul, Dante de Oliveira e Zeca do PT, irão
gerir o projeto com competência, juntamente com o
Ministério do Meio Ambiente. O projeto não pode dar
errado.
Estou mu i to sa tis fe i to, por que raramente assistimos no Senado a discussões de projetos com tantas
manifestações de apoio. Tenho a impressão de que
teremos quase a totalidade dos votos favoráveis dos
Parlamentares presentes.
Tal projeto tramitou na Casa rapidamente: na
terça-feira passada, foi votado na Comissão de
Assuntos Econômicos; na quarta-feira, pedimos aos
Líderes que solicitassem urgência para a votação; e
hoje o estaremos votando. Em muito poucos dias,
será san ci o na do por Sua Excelência, o Senhor Presidente da República.
A parte le gal do em prés ti mo so li ci ta do está toda
preenchida, não havendo nenhuma falha. Poderemos, assim, votar esse projeto com a tranqüilidade e
a segurança de que estaremos praticando um ato im portante para aqueles Estados fronteiriços e para o
nosso País.
Peço aos Srs. Senadores que votem favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao último orador inscrito, o nobre Senador José Fogaça, para discutir.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, no Rio Grande do Sul, está em plena
execução o chamado Projeto Guaíba, que corresponde a um tra ta men to da ba cia hi dro grá fi ca do rio Ja cuí.
O Pro je to Gu a í ba visa à des po lu i ção do es tuá rio
do Guaíba e, conseqüentemente, de toda a abertura
para a Lagoa dos Patos, área altamente poluída, que
precisa de um tratamento dos efluentes desde as cabeceiras do Jacuí, 80 km acima. É um projeto caríssi-
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mo, financiado externamente pelo Bird – Banco Inter nacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento,
conhecido como Banco Mundial –, e não pelo BID,
como é o caso deste projeto que ora examinamos,
que é o Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to. O
Projeto Guaíba é caro e de longo fôlego, ou seja, exige que haja des do bra men to des sas ati vi da des de tra tamento da bacia hidrográfica por mais de uma década. Aliás, a assinatura junto ao Banco Mundial, em
Washington, deu-se ain da no pe río do do Go ver no Pe dro Simon, entre 1986 e 1990. No entanto, dada a
complexidade do projeto, a am pli tu de, a abran gên cia,
o seu enor me al can ce e, evi den te men te, os seus cus tos, até hoje não se com ple tou e vem ten do um mo ro so andamento, visto que o financiamento do Bird exige contrapartida do Estado.
Aqui temos algo bem parecido, ou seja, o tratamento da bacia hidrográfica do Alto Paraguai, um gerenciamento hídrico para tratar os recursos naturais,
via tratamento de lixo e do esgoto urbano, para evitar
que as atividades econômicas sejam poluentes, an tiecológicas. Enfim, é um projeto bastante semelhante
ao Projeto Guaíba. Pode-se chamar este de Projeto
Pantanal e, aquele, de Projeto Guaíba, porque são
muito semelhantes: visam à conservação dos recursos naturais, ao tratamento das bacias críticas e, é
claro, à melhoria da qualidade ambiental. A diferença
é que o Projeto Guaíba é um empréstimo feito ao
Estado do Rio Grande do Sul e está sendo pago por
aquele Estado e pelo gaúchos. Este aqui é um empréstimo da União, que será pago por ela e, portanto,
pelo conjunto de todos nós, brasileiros.
Não faço essa referência para me queixar. Evidentemente, não. Faço-a apenas para dizer que essas ope ra ções de res ga te de ba ci as hi dro grá fi cas críticas são muito lentas, muito complexas, de altíssimo
e elevado custo e exigem longa maturação.
De fato, o empréstimo justifica-se inteiramente,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, porque o Pantanal é um patrimônio da humanidade, desta Nação,
dos bra si le i ros e a sua con ser va ção eco ló gi ca é do in teresse de cada cidadão, mesmo daquele pescador
que não con se gue mais so bre vi ver da pes ca nas mar gens do Jacuí, no Rio Grande do Sul, ou do habitante
do Pantanal.
Mas, de qual quer for ma, eu pre ci sa va fa zer esse
registro muito mais para mostrar que nós assumimos
a responsabilidade de uma operação de limpeza hidrográfica na nossa região do que para condenar ou
do que para re fu tar to dos os ar gu men tos em prol des sa operação financeira, que visa ao financiamento da
preservação do Pantanal.
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Vamos votar favoravelmente porque se trata de
projeto de alcance nacional, que interessa a todo o
País. Por tan to, nos so voto é fa vo rá vel, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
encerrada a discussão.
Em votação o Projeto de Resolução n.º 8, de
2001.
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 (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Se nador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 122, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº 8, de 2001.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Pro je to de Re so lu ção nº 8, de 2001, que autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação
de crédito externo no valor equivalente a até
EUR92.478.422 (noventa e dois milhões, quatrocentos e se ten ta e oito mil, qua tro cen tos e vin te e dois eu ros), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Carlos Wilson, Relator – Antero Paes de Barros – Mozarildo
Cavalcanti.
ANEXO AO PARECER Nº 122, DE 2001
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re gimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2001
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operações de crédito
externo no valor equivalente a até
EUR92.478.422 (noventa e dois milhões,
quatrocentos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois euros), junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Fede ra ti va do Brasil autorizada a contratar operações de crédito externo no valor equivalente a até EUR92.478.422 (noventa e dois
mi lhões, qua tro cen tos e setenta e oito mil, quatrocentos e vin te e dois eu ros), jun to ao Ban co Inte ra me ri ca no de Desenvolvimento – BID.
Parágrafo único. Os recursos advindos dessas
operações de crédito destinam-se ao financiamento
par ci al do Pro gra ma de De sen vol vi men to Sus ten tá vel
do Pantanal – 1ª Fase, a cargo do Ministério do Meio
Ambiente.
Art. 2º As condições financeiras básicas das
operações de crédito são as seguintes:
I – devedor: República Federativa do Bra sil/Ministério do Meio Ambiente;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID;
III – valor total: EUR92.478.422 (noventa e dois
mi lhões, qua tro cen tos e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois euros), equivalente a
US$82,500,000.00 (oitenta e dois mi lhões e qui nhentos mil dólares norte-americanos), em 6 de dezembro de 2000;
IV – prazo: duzentos e vinte e oito meses;
V – desembolso: qua tro anos, a par tir da data de
assinatura do Contrato;
VI – juros: exigidos semestralmente, em 10 de
janeiro e 10 de julho de cada ano, incidentes sobre o
saldo devedor de principal, incorridos após cada desem bol so, à taxa anu al, para cada se mes tre, de ter mi na da pelo cus to dos Emprés ti mos Uni mo ne tá ri os Qualificados to ma dos pelo BID du ran te o se mes tre an te rior, acrescida de spread a ser fixado pelo BID, periodicamente, de acordo com sua política de taxa de juros;
VI – comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano), sobre o
saldo não desembolsado;
VIII – recursos para inspeção e supervisão geral: li mi ta dos a 1% (um por cen to) do va lor do em prés timo, desembolsados em prestações trimestrais, tanto quanto possível, iguais;
IX – amor ti za ção do prin ci pal : em trinta parcelas
semestrais e consecutivas, em 10 de janeiro e 10 de
julho de cada ano, tanto quanto possível, iguais, vencendo-se a primeira seis meses após a data prevista
para o último desembolso, cinqüenta e quatro meses
após a data de assinatura do Contrato.
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Parágrafo único. As datas de pagamento do
principal e dos en car gos fi nan ce i ros po de rão ser al terados em função da data de assinatura dos Contratos.
Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contado da data de sua publicação.
Art. 4º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Estan do a matéria em regime de urgência, passa-se à ime diata 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 (Ja der Bar ba lho) – Item 2:
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 10, de 2000, tendo como
primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a alínea “d” do inciso VI do
art. 150 da Constituição Federal (imunidade
tributária para cadernos escolares), tendo
Parecer favorável, sob nº 1.313, de
2000, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador José
Fogaça.
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 segunda 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 (Ja der Bar ba lho) – Item 3:
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
nº 206, de 1995, de autoria do Senador
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Humberto Lucena, que dispõe sobre a alocação, em depósitos especiais remunerados, de recursos da disponibilidade financeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador –
FAT, na Caixa Econômica Federal, e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 52, 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.
Discussão do 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, nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 206, DE 1995
Dispõe sobre a alocação, em de pósitos especiais remunerados de recursos
da disponibilidade financeira do Fundo
de Amparo ao Trabalhador – FAT, na Caixa Econômica Federal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E autorizada a alocação de
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), do Fundo
de Amparo ao Trabalhador – FAT, na Caixa Econômica Federal, em depósitos especiais, remunerados e
disponíveis para imediata movimentação, nas condiçõesestabelecidas no art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de
abril de 1990, com a redação dada pelo art. lº da Lei
nº 8.352, de 28 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Do to tal de re cur sos men ci o nado no caput, serão destinados:
– R$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), ao financiamento de micro e pequenas empresas – pessoas jurídicas de direito privado e firmas individuais,definidas na Lei nº 8.864, de 28 de mar ço de
1994, com atu a ção nos ra mos de pro du ção, co mér cio
e prestação de serviços, no meio urbano;
II – R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), ao financiamento de aquisição de automóveis
para utilização no transporte autônomo de passagei-
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ros, em cidades com mais de 50.000 (cinqüenta mil)
habitantes.
Art. 2º Os saldos diários disponíveis na Caixa
Econômica Federal, ainda não destinados aos financiamentos objeto de sua aplicação, serão remunerados, no mí ni mo, pe los mes mos cri té ri os e pra zos aplica dos aos de pó si tos das dis po ni bi li da des de ca i xa do
Tesouro Nacional ou, na sua ausência, pela remuneração diária paga pelos títulos do Tesouro Nacional.
Art. 3º Os recursos de que tra ta o art. lº se rão re mu ne ra dos, a par tir de sua li be ra ção para os res pec ti vos fi nan ci a men tos, pela Taxa de Ju ros de Lon go Pra zo – TJLP, ficando estabelecido o prazo máximo de
trinta e seis meses, a contar de sua alocação na Caixa Econômica Federal para que retornem ao Fundo
de Amparo ao Trabalhador – FAT.
Art. 4º Cabe ao Con se lho De li be ra ti vo do Fun do
de Amparo ao Trabalhador – CODEFAT definir outros
critérios a serem observados na concessão dos financiamentos de que trata esta lei, e ao Ministério
do Trabalho firmar convênio com a Caixa Econômica Federal para a alocação desses recursos.
Parágrafo úni co. A alo ca ção, au to ri za da por esta
lei, dos recursos que excedam a Reserva Mínima de
Liquidez terá prioridade sobre qualquer outra aplicação em depósitos especiais definida após a entrada
em vigor desta lei.
Ar. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:
Votação, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
nº 207, de 1995, de autoria do Senador Júlio Campos, que altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal, e determina outras
providências (trabalho escravo), tendo
Pareceres sob nºs:
– 76, de 1997, da Comissão Diretora,
Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima, oferecendo a redação do vencido; e
– 778, de 2000, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (sobre a Emenda nº 1-Plen) Relator: Senador Ramez Tebet, pelo arquivamento da matéria.
A matéria foi incluída na Ordem do Dia da sessão do dia 23 de abril de 1997, para discussão em
turno suplementar, quando foi oferecida uma emenda ao substitutivo. Retornou à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que, em seu Parecer nº
778, de 2000, Relator: Senador Ramez Tebet, con-
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cluiu que, ao longo de quatro anos de tramitação,
sofreu a matéria acentuada defasagem, recomendando, em conseqüência, seu arquivamento.
Dispõe o § 1º do art. 133 do Regimento Interno
que se considera pela rejeição o parecer pelo arquivamento.
Nessas condições, nos termos do art. 254, tam bém do Regimento Interno, a Presidência determina
o ar qui va men to da pre sen te ma té ria e abre o pra zo de
dois dias úteis para a apresentação de recurso, no
sentido de sua tramitação, por um décimo dos Srs.
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 290, de 1999 (nº
184/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Jequitibá Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
tendo
Parecer favorável, sob nº 355, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma, com abstenção da
Senadora Heloísa Helena.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com as abstenções dos Senadores
do Bloco/PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
290, de 1999 (nº 184/99, na Câmara dos Deputados),
que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos
Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 123, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 290, de 1999 (nº 184, de
1999, na Câmara dos Deputados).

121
Quarta-feira 4

04981

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 1999 (nº
184, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Jequitibá
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda média na cidade de Campinas, Estado de São
Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Carlos Wilson, Relator – Antero Paes de Barros – Mozarildo
Cavalcanti.
ANEXO AO PARECER Nº 123, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 2000

Aprova o ato que renova a concessão de “Rádio Jequitibá Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre to s/nº, de 14 de novembro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 4 de março de 1992, a concessão de “Rá dio Je qui ti bá Ltda.” para ex plo rar, sem di re ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Campinas, Estado de
São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
as
As Sr e os Srs. Senadores que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 4, de 2000 (nº
96/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Cultura de Guaíra Ltda. para explorar
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serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Guaíra, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 524, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Jonas Pinheiro, com abstenções
da Senadora Heloísa Helena e dos Senadores Jefferson Péres, Geraldo Cândido e Pedro Simon.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Pre si den te, ape nas por eco no mia pro ces su al, que ro
registrar a abstenção do PT nos itens 5 a 9.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
feito o registro.
as
As Sr e os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com as abstenções dos Senadores
do Bloco/PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 4,
de 2000 (nº 96/99, na Câmara dos Deputados), que
será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 124, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 4, de 2000 (nº 96, de 1999,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 4, de 2000 (nº 96,
de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão da Rádio Cultura de Gu aíra Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono-
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ra em onda média na cidade de Guaíra, Estado de
São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril de
2001. – Jader Barbalho Presidente – Carlos Wilson
Re la tor – Ante ro Paes de Bar ros – Ma za ril do Ca val canti.
ANEXO AO PARECER Nº 124, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que renova a concessão de “Rádio Cultura de Guaíra Ltda”
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Guaíra,
Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre to s/nº, de 5 de fevereiro de 1998, que renova por dez
anos, a partir de 10 de maio de 1994, a con ces são de
“Rádio Cultura de Gu a í ra Ltda.” para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda média na cidade de Guaíra, Estado de São
Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 5, de 2000 (nº
101/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Piratininga de Piraju Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Piraju, Estado de São
Paulo, tendo
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Parecer favorável, sob nº 852, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com as abstenções dos Senadores
do Bloco/PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 05,
de 2000 (nº 101/99, na Câmara dos Deputados), que
será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 125, DE 201
(Da Comissão Diretora)

ANEXO AO PARECER Nº 125, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Inter no, pro mul go o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que renova a concessão de “Rádio Piratininga de Piraju
Ltda.,” para explorar serviço de radiodifu-
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são sonora em onda média na cidade de
Piraju, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre to s/nº, de 8 de abril de 1998, que renova por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão de
“Rádio Piratininga de Piraju Ltda.,” para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Piraju, Estado de
São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
as
As Sr e os Srs. Senadores que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com abstenção dos Senadores do
Bloco/PT.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 19, de 2000 (nº
258/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Princesa Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 788, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 5, de 2000 (nº 101, de 1999,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2000 (nº
101, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a con ces são da Rá dio Pi ra ti nin ga
de Piraju Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
so no ra em onda mé dia na ci da de de Pi ra ju, Esta do de
São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Carlos Wilson, Relator – Antero Paes de Barros – Mozarildo
Cavalcanti.
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
as
As Sr e os Srs. Senadores que o apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com as abstenções dos Senadores
do Bloco/PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 19,
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de 2000 (nº 258/99, na Câmara dos Deputados), que
será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 126 ,DE 2001
(Da Comissão Diretora)

ANEXO AO PARECER Nº 126, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Inter no, pro mul go o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que renova a permissão outorgada a “Sociedade Rádio Princesa Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 197, de 21 de agosto de 1998, que renova por
dez anos, a par tir de 28 de maio de 1994, a per mis são
outorgada a “Sociedade Rádio Princesa Ltda.” para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Abril de 2001

Em votação.
as
As Sr e os Srs. Senadores que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com as abstenções dos Senadores
do Bloco/PT.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 19, de 2000 (nº 258, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 19, de 2000 (nº
258, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Princesa Ltda. para explorar serviço de
ra di o di fu são so no ra em freqüênciamodulada na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Carlos Wilson, Relator – Antero Paes de Barros – Mozarildo
Cavalcanti.
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Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 147, de 2000 (nº
331/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Rainha da Paz para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Brasília, Distrito Federal, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.094, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Valmir Amaral, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovado, com as abstenções dos Senadores
do Bloco/PT.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação
final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
147, de 2000 (nº 331/99, na Câmara dos Deputados),
que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos
Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 127, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 147, de 2000 (nº 331, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 2000 (nº
331, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Rainha
da Paz para executar serviço de radiodifusão sonora
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em freqüência modulada na cidade de Bra sí lia, Dis trito Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Carlos Wilson, Relator – Antero Paes de Barros – Mozarildo
Cavalcanti.
ANEXO AO PARECER Nº 127, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Inter no, pro mul go o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que outorga permissão
a “Fundação Rainha da Paz” para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na localidade de
Brasília, Distrito Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 53, de 20 de maio de 1999, que outorga per missão a “Fundação Rainha da Paz” para executar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na localidade de Brasília,
Distrito Federal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
as
As Sr e os Srs. Se na do res que a apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 157, de 2001, lido no Expediente, de autoria do
Senador Valmir Ama ral e ou tros Se na do res, so li ci tando que o tempo destinado aos oradores da Hora do
Expe di en te da ses são do dia 19 do cor ren te mês seja
destinado a comemorar o aniversário de Brasília.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra, para uma comunicação inadiável, à Se nadora Emilia Fernandes.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT – RS.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro, com profunda dor e saudades, o falecimento
de minha mãe.
Elça Mo ra is Xa vi er fa le ceu, ao 76 anos de ida de,
na úl ti ma quin ta-fe i ra. Qu e ro, de pú bli co, agra de cer as
manifestações de solidariedade, apoio e fraternidade
cristã, recebidas de Parlamentares, de autoridades,
de colegas, de amigos, de funcionários da Casa, autoridades do meu Estado, Rio Grande do Sul.
Esses mo men tos da vida são di fí ce is, e pre ci sa mos, na fé, resgatar e fortalecer os nossos sentimentos, para dar continuidadeàquilo que ela gostaria que
seguíssemos fazendo. Somos sete irmãos, todos está va mos jun tos, ne tos e bis ne tos e meu pai. Re al men te precisava fazer esse agradecimento.
Agra de ço tam bém à Se na do ra Ma ri na Sil va que
comunicou ao Plenário do Senado o motivo da minha
ausência, tendo em vista que minha mãe permaneceu, praticamente, 15 dias em coma num centro especial de atendimento, vindo a fa le cer em San ta na do
Livramento, no interior do Rio Grande do Sul.
A vida de minha mãe – ela foi uma mulher de
garra, determinada, dinâmica, professora – inspirou
nossas vidas. Ela parte mas deixa saudades, exemplos e valores que nos ajudaram a cons tru ir e que nos
fortaleceram durante toda nossa vida. Uma mulher,
uma pro fes so ra, que sou be hon rar a sua par ti ci pa ção
como mãe e cidadã, e ultimamente se orgulhava do
es tu do e dos va lo res, que ela aju dou a cons tru ir, re fle tidos em seus sete filhos.
A to dos o meu ca ri nho, o meu agra de ci men to: aos
Parlamentares, aos colegas que ligaram e que, de uma
forma ou de outra, estiveram conosco. Convido a todos
os colegas Senadores e Senadoras, funcionários da
Casa, nossos amigos, já que amanhã completará sete
dias de seu falecimento e será realizada uma missa em
Santana do Livramento, no interior do Rio Grande do
Sul, a comparecerem para outra missa a ser realizada
aqui, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Entrequadra 307/308 Sul, às 18:30 horas.
O seu exemplo e a sua força nos iluminam. Por
isso agra de ço a to dos que, de uma for ma ou de ou tra,
estiveram conosco.
Era a comunicação que desejava fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Senadora Emilia Fernandes, a Presidência, em nome de
toda a Casa, renova sua ma ni fes ta ção de so li da ri e dade a V. Exª e a toda sua família.
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Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur nino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, neste curto
tempo que me é concedido, registro um ges to, um ato
edificante, ocorrido há pou cas se ma nas no Rio de Ja neiro.
Trata-se do gesto de Ricardo Cra vo Albin, jor na lista, crítico musical, escritor, figura amada da sociedade carioca pelo seu trabalho, pela sua dedicação,
pelo seu espírito de luta em benefício do bem-estar
do cidadão do Rio de Janeiro. Este cidadão resolveu
fundar, criar uma fundação que leva seu nome – Fun da ção Ri car do Cra vo Albin –, para a qual fez a do a ção
do imóvel de sua propriedade, onde reside. Uma
magníficaresidência, si tu a da na en cos ta do Mor ro da
Urca, que evoca a história da cidade, através da sua
própria construção e da organização dos seus espaços, cons ti tu in do, como dis se, um exem plo edi fi can te,
seguindo a atitude de outras figuras das cidades que
instituíram também fundações e fizeram doações se melhantes, como foi o caso de Walter Moreira Salles,
Raimundo Castro Maia, Paschoal Carlos Magno, do
casal Geyer e do arquiteto e paisagista Burle Marx.
Cidadãos brasileiros, uns cariocas, outros cariocas
honorários, que ofereceram à cidade e ao Brasil seu
patrimônio, fruto de seu trabalho, construído com o
seu ideário, com a sua dedicação, para usufruto da
população carioca em primeiro lugar, mas de todo o
Brasil.
Sr. Presidente, é um ato meritório e edificante.
Um exemplo a ser seguido por aqueles que têm o pri vi lé gio de des fru tar de uma si tu a ção pa tri mo ni al pri vilegiada e que se interessam pela cultura, pela sua
preservação, enfim, pelo cultivo dos valores essenciais da formação do nos so povo e, mu i to es pe ci al mente, da cidade do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, considero esse um exemplo edi ficante e, ao deixar registrado nos Anais da Casa
esse gesto meritório de Ricardo Cravo Albin, apelo
para que outros exemplos como o dele surjam, pois
assim nossa cultura será cada vez mais valorizada e
preservada em benefício do povo brasileiro, num momento em que todos nós constatamos, com certa
apreensão, agressões e atitudes de desvalorização
da cultura brasileira, que cumpre a nós reforçar com
todo o empenho possível.
Parabenizo o grande brasileiro Ricardo Cravo
Albin, o grande musicólogo, o grande crítico de música, o grande escritor, o grande benemérito do Rio de
Janeiro que, com seu exemplo, abriu caminho para
que outros o sigam.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Volta-se à lista de oradores.
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Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oraas
s
dor.) – Sr. Pre si den te, Sr e Sr Se na do res, o País tem
vivido, nos últimos dias, as tensões e emoções em
torno da discussão de uma CPI a ser instalada para
apurar denúncias de corrupção envolvendo agências
do Governo Federal e de governos estaduais.
Chamou-me a atenção o fato de a imprensa ter
divulgado, há poucos dias, uma pesquisa de opinião,
na qual mais de 80% da populaçãobrasileira deseja a
implantação da CPI.
Imagino, Sr. Presidente, que as manifestações
de opiniões em tor no de ques tões como es sas de ves sem ser aferidas, as se gu ran do-se à po pu la ção am plo
conhecimento do assunto de que se trata.
Eu tive na minha vida uma experiência que demonstrava como a desinformação poderia conduzir a
um julgamento inadequado e apressado de uma autoridade.
Eu era já ex-Governador do Rio Grande do Nor te. Estava o Congresso saindo da chamada CPI dos
Anões do Orçamento e vivia um momento como este
de caça às bruxas, de busca do escândalo, de farejamen to das ir re gu la ri da des. Li em uma re vis ta se ma nal
de grande circulação uma notícia em que figurava o
meu nome. A notícia registrava que, durante a minha
presença no Governo do Rio Grande do Norte, uma
conhecida empreiteira brasileira tinha conseguido
contratar uma obra fortemente superfaturada e que o
Governador do Estado na época, Sr. Geraldo Melo,
empenhara-se pesso al men te para garantir que aque laempreiteira conseguisse a obra. O fato é verdadeiro
quase que totalmente porque o começo é verdadeiro
e o fi nal tam bém o é. Hou ve uma li ci ta ção no meu Go verno com fatos até piores do que os que a revista
nar rou, por que, ao fim e ao cabo, dos nove con sór ci os
que se inscreveram apenas um apresentou uma pro posta com o preço escandalosamente superfaturado,
e essa empresa terminou contratando a obra.
O começo e o fim estão certos, o que está errado é a descrição de qual foi o meu pa pel em tudo isso.
Como Go ver na dor de Esta do não é pre si den te de co missão de licitação, acompanhei de longe essa licitação. Concluída a concorrência, escolhida a empresa
vi to ri o sa, avo quei o pro ces so, le vei-o para casa, es tu dei-o juntamente com assessores e, após um final de
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semana, vol tei ao Pa lá cio do Go ver no com um des pa cho escrito de próprio punho, anulando a concorrência e, portanto, negando à empresa a construção da
obra. Se depois ela readquiriu o direito de fazê-lo,
conclui-se que a Justiça lhe concedeu esse direito.
Mas o meu Governo anulou a licitação, porque me
convenci de que aquela não era uma forma adequada, cor re ta e éti ca de se le ção. Anos de po is, sem man dato algum, em visita ao Congresso, vi a notícia de
que me empenhara pessoalmente em garantir que a
empreiteira ti ves se di re i to àque la obra, em bo ra o meu
papel tinha sido precisamente o de anular a licitação
que lhe assegurava aquele direito.
Estou narrando esse fato apenas para registrar
que, se aquele fosse um episódio que chamasse a
aten ção da opi nião pú bli ca e se, no dia se guin te, hou vesse uma pesquisa de opinião para perguntar o que
o povo pensava a meu respeito, tenho quase certeza
de que não 80%, mas 90% dos entrevistados diriam
que eu de ve ria ir para a ca de ia. E por quê? Por que as
pessoas estariam sendo ouvidas sem a necessária
informação.
Ultimamente uma série de fatos foi atribuída à
responsabilidadede órgãos federais, estaduais,organismos de desenvolvimento regional, e se criou no
País uma necessidade emocionada de ver instalar-se
uma CPI para apurar esses fatos. Penso que o povo
tem ra zão já que ele só co nhe ce me ta de da his tó ria. A
corrupção é uma forma ilegítima, ilegal, de intervenção no processo decisório, intervenção inadequada
no processo decisório seguramente para garantir ou
auferir vantagens indevidas. Por isso, para que a opinião pública possa pronunciar-se, ela precisa usufruir
do direito a uma informação completa. Diante de tudo
o que ocorreu eu me pergunto, Sr. Presidente: se um
País sinceramente deseja pôr fim à cor rup ção, de que
forma pode fazê-lo? Poderíamos ficar sentados aqui,
esperando que a Imprensa noticie algum fato, e imedi a ta men te nos ati ra ría mos so bre isso. Esse com ba te
corpo-a-corpo com cada fato, esse enfrentamento
pontual se faria sempre depois do fato ocorrido, e
nem sempre se poderia esclarecer, nem sempre se
po de ria com pen sar a so ci e da de por aqui lo que vi es se
a ser denunciado.
Nos úl ti mos dias, ten tou-se trans fe rir para o Pre sidente Fernando Henrique Cardoso a responsabilidade de pessoas ou instituições envolvidas em fatos
concretos. Será que Sua Excelência realmente tem
sido leniente com a corrupção? Será que Sua Excelência tem faltado à sociedade brasileira com o seu
dever em matéria tão grave como essa? Sem nenhuma emo ção, sem par ti pris, se ria ne ces sá rio que nos
colocássemos diante dos fatos, para que pudéssemos assumir uma postura isenta.
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O que está sen do fe i to no Bra sil para com ba ter a
cor rup ção? Por que será que nós que apo i a mos o Go verno consideramos que uma CPI não deve ser efetivada? É porque estamos com medo de uma CPI? É
porque existem fatos escondidos que não podem ser
revelados à sociedade? Por que será?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro,
comecemos por reconhecer que o Brasil de hoje, o
Bra sil atu al não foi cri a do, não foi cons tru í do pelo Pre sidente Fernando Henrique Cardoso; o Brasil de hoje
é obra da sociedade brasileira ao longo de 500 anos
de vida des sa so ci e da de. O que im por ta sa ber em re la ção a um go ver no qual quer é como era o País quan do esse governo começou e como estará o País
quan do ele ter mi nar, por que essa é a obra dele. Se há
his tó ri as de des vio de com por ta men to, se há his tó ri as
de êxitos e fracassos, se há histórias de empreendimentos que nunca deveriam ter sido feitos, se há histórias de empreendimentos que deveriam ter sido feitos e nunca foram não se pode agora olhar para este
País com seu esplendor e sua miséria e creditar ou
debitar o que o Brasil tenha de bom e o que o Brasil
tenha de ruim ao Presidente da República ou ao seu
Governo.
Com re la ção à cor rup ção, di zia eu que po de mos
ter uma luta pontual, tópica; há um fato narrado, vamos enfrentá-lo, vamos realizar uma CPI, uma investigação. Mas isso não resolve o problema do Estado
brasileiro. Muito mais importante é transformar o
Estado, modernizá-lo para tornar a corrupção cada
dia mais difícil. Isso não quer dizer que os fatos constatados não devam ser apurados; ao contrário. Deve
ser feito muito mais do que aquilo que está sendo re ivindicado. O que se deve fazer para um combate real
à corrupção não é apenas distribuir CPIs e elaborar
manchetes jornalísticas fantásticas, mas aprender
com a experiência do passado e corrigir os mecanismos de operação estatal para que o assalto ao Estado se torne cada dia mais difícil. Ao mesmo tem po, há
outro braço dessa luta: enfrentar o fato concreto e re solvê-lo.
Será que o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso fez algo numa direção, na ou tra di reção ou nas duas direções?
Com relação aos fatos concretos, não irei aqui
relacionar um por um nem descrever o que se fez em
cada um deles, mesmo porque, embora tenha deixado para fazer o meu pronunciamento após a Ordem
do Dia, quando disponho de mais tempo, na verdade,
pre ci sa ria de todo o tem po dis po ní vel para mos trar na
íntegra este documento, em que cada um dos temas,
objeto de discussão nos últimos dias no País, está re gistrado com a indicação das providências que foram
tomadas caso a caso.
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To da via, Sr. Pre si den te, pos so dar al guns exemplos: o caso do Sr. Eduardo Jorge é um deles. Uma
das vezes em que vim a esta tribuna, Srªs e Srs. Senadores, tratei do assunto e fiz questão de registrar
que não tenho pessoalmente nenhuma razão especial para defender o Sr. Eduardo Jorge. Era eu Vice-Líder do PSDB no Senado Federal, o Sr. Eduardo Jorge
era Secretário-Geral da Presidência da República e,
du ran te os dois pri me i ros anos de meu man da to, con segui com S. Exª ser recebido três vezes, sem, contudo, con se guir que S. Exª pres tas se aten ção ao que eu
tinha a dizer em qualquer dessas oportunidades. Não
tenho, portanto, nenhum motivo de natureza pessoal
para defendê-lo. Porém, entendo – e vivo dizendo e
repetindo isso – que, do mesmo modo que precisamos garantir que neste País quem fere a lei deve ser
punido, que a impunidade precisa ser extinta, que o
lugar do criminoso e do bandido é na cadeia, também
pre ci sa mos ga ran tir ao ci da dão de cen te e hon ra do do
País, aos homens e mulheres que têm vergonha na
cara, que têm dignidade, que têm escrúpulos, que
têm prin cí pi os éti cos – a ma i o ria do povo bra si le i ro – o
direito de dormir em paz, porque se aquele que erra,
que peca, que agri de a lei, que as sal ta os co fres pú bli cos é punido, aquele que não o faz há de ter a garantia da sociedade de que poderá viver respeitado e em
paz.
O Sr. Eduardo Jorge teve a sua vida vasculhada
pelo Senado em uma Subcomissão, depois pela CPI
do Judiciário, que já estudara o assunto. Uma Subcomissão, criada por decisão da CPI, chamou S. Sª de
volta a esta Casa, à qual compareceu para, longamente, responder ao que o Senado queria perguntar,
entregando os documentos que lhe pediram.
Há um ano e sete me ses tudo o que di zia res pe i to ao Sr. Edu ar do Jor ge foi en ca mi nha do ao Mi nis té rio
Público. O que cabe ao Ministério Público fazer? Dou
o exemplo daquelas competentes Procuradoras de
São Pa u lo, que cu i da ram do pro ble ma do juiz Ni co lau.
Elas falaram onde o Ministério Público deve falar, isto
é, nos autos do processo. É lá que o Procurador que
atua e que deve atuar perante a Justiça deve falar, e
foi onde elas o fi ze ram. Elas pre ci sa ram, fo ram bus car
e encontraram. O juiz Nicolau está na cadeia.
Aqui, tenho visto ultimamente membros do Ministério Público falando nas revistas semanais. Contu do, nos au tos do pro ces so, não me cons ta que a de núncia, que é, juridicamente, a peça inicial que desencadeia o processo que terminará com o julgamento, processo que se forma em cima de uma denúncia,
que é o nome técnico do expediente por intermédio
do qual o Ministério Público pede à Justiça que inicie
um pro ces so para jul ga men to, esta nun ca foi fe i ta. Por
quê? Por que fal tam in for ma ções? Por que fal tam pro -
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vas? Então, de duas, uma: ou este ho mem é ino cen te,
ou há alguém incompetente cuidando do caso. Se a
questão for incompetência, entendo que devem ser
feitas todas as substituições necessárias; porém, se
se trata apenas do fato de que S. Sª foi eleito por alguém para ser crucificado e que a crucifixão ainda
não se deu porque ninguém en con trou pro vas, en tão,
pelo amor de Deus, deixem esse homem viver em
paz, como todos os outros.
O que estou querendo dizer, Sr. Presidente, em
síntese, ao citar um fato concreto, é que é necessário
punir, é necessário investigar, mas é necessário obe decer ao devido processo legal.
O de vi do pro ces so le gal fun da men ta o fun ci o namento normal de qualquer sistema democrático.
Onde não se obe de ce, não se se gue o de vi do pro ces so legal se está vivendo sob o regime da ditadura
pura e simples.
A diferença do ato legal para o ato ilegal é que
aque le se faz por meio da lei e em fun ção dela. Não se
vai realizar a punição de ninguém porque se deseja
pu nir, mas sim se a lei man dar que se puna. E ai des te
País, Sr. Presidente, se passarmos a conviver com o
julgamento e a condenação pública de pessoas sem
o devido processo legal, porque estaremos com instituições que arremedam o sistema democrático; estaremos pura e simplesmente com uma forma nova de
ditadura e de totalitarismo.
O que fez o Poder Executivo no Brasil com relação à mudança de estrutura operacional de si próprio
para re du zir a cor rup ção, para com ba tê-la e, se pos sí vel, extingui-la?
Vejam o que ocor reu, por exem plo, com o Mi nis tério da Educação. Em vez de termos montanhas de
dinheiro e resolvermos, em Brasília, quem são os for necedores da merenda escolar; em vez de termos
centralizadas em gabinetes, numa FAE qualquer da
vida, os recursos que de ve ri am che gar às es co las, os
recursos chegam às escolas, a sociedade fiscaliza o
dinheiro, as câmaras municipais são informadas das
remessas, o programa Voz do Brasil divulga a relação dos Municípios para os quais se envia dinheiro a
cada dia.
O que ocorre com o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde passou a fazer uma revisão crítica
das AIHs, que sofreram uma redução média de cerca
de 750 mil internações pagas, a partir do momento
em que o Ministério passou a revê-las. Duzentas mil
cartas mensais são remetidas aleatoriamente aos
usuários do sistema SUS, a fim de que digam ao Ministério se o serviço médico a que se submeteram foi
exatamente aque le que foi pago. Gra ças a isso, atu al mente há uma transferência direta de mais de R$8 bi -
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lhões por ano para Estados e Municípios, dentro de
uma estrutura em relação à qual nunca se ouviu falar
em uma postura de leniência ou de indiferença por
par te das au to ri da des, a fim de que con vi ves sem com
algum tipo de corrupção.
Na área de desenvolvimento agrário, houve a
revisão nos critérios de indenização das terras desapropriadas. Constatou-se uma redução no total de indenizações de 313 milhões, em 1997, para 21 milhões, em 2000, sem pre ju í zo para o Pro gra ma de Re forma Agrária. Foi uma redução de quase R$300 milhões, sem que o programa fosse sacrificado.
Será que as pessoas em casa sabiam, por
exemplo, que quando o nosso Colega Waldeck Orné las es ta va na Pre vi dên cia, du ran te o Go ver no Fer nando Henrique Cardoso, 971 procedimentos de apuração de improbidade foram instaurados na Previdência, dando lugar à demissão de 346 funcionários?
Será que sabiam todos que, na Receita Federal, foram demitidos por improbidade 120 servidores? Será
que sabiam todos que 1.781 fun ci o ná ri os da ad mi nistração direta ou indireta foram demitidos nos últimos
cinco anos por improbidade? Será que isso é uma
postura de indiferença com a corrupção? Agora, o
que não se pode co brar do Go ver no é que ele se de di que a fazer uma coreografia do combate à corrupção,
e na hora oportuna, quando todos estejam atentos a
isto, ele saia dessa atitude silenciosa de cumprir o
seu dever a cada dia para fazer um festival que agrade aos olhos e à vista.
Eu falava há pouco, Senador Gerson Camata,
da ne ces si da de de que es sas co i sas se fa çam obe decendo ao devido processo legal. Há situações que já
foram apuradas. As apurações foram concluídas no
Executivo e remetidas ao Ministério Público. Os processos judiciais estão em andamento, as instituições
estão funcionando. Então, pergunto-me: O que se de seja, então? Deseja-se dizer que não devemos confiar na Polícia Federal, na Justiça, no Ministério Pú blico, à frente a Procuradoria-Geral da República? Que
não devemos confiar em Ministros de Estado? Que
não devemos confiar na Secretaria e Controle Interno? Que não devemos confiar, afinal, em nada? Ou
seja, não temos instituições neste País. Porque, se
cada instituição atua, realiza seu trabalho, mas o seu
tra ba lho não ser ve, en tão não há ins ti tu i ções que fun ci o nem no Bra sil. A di fe ren ça en tre nós e um país que
tem instituições seria a diferença entre uma sociedade democrática estável e uma sociedade de baderna
e de irresponsabilidade.
Há pouco tempo, o mundo assistiu a um episódio corriqueiro, que foi uma eleição presidencial nos
Estados Unidos. Ao final do processo, uma enorme
dúvida foi erguida em relação à lisura daquele pleito
eleitoral. Num eleitorado daquele tamanho, decide-se
uma eleição por menos de mil votos, e um dos candi-
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datos alega que milhares de votos seus não foram
con ta dos. E o que se fez ali? Enquan to o mun do olha va para os Estados Unidos e a sociedade americana
e a classe política estavam atentas, as instituições
funcionaram. Em um determinado momento, dirimindo uma dúvida sobre recontar os votos ou não, a Suprema Cor te dos Esta dos Uni dos fa lou. Ao fazê-lo, di ri miu uma dú vi da de na tu re za ju rí di ca e de ci diu a ele i ção. O que aconteceu no dia seguinte? A sociedade
americana respeitou a instituição. Não passou a dizer
que a Suprema Corte era uma instituição de corruptos, de ir res pon sá ve is, anal fa be tos ou in com pe ten tes:
virou a página e foi cuidar da vida.
Se não acre di tar mos em nos sas ins ti tu i ções, vamos acreditar em quê? Pergunto-me, portanto, o que
acontece quando alguém é objeto de uma investigação por parte do MinistérioPúblico e este, com ampla
liberdade de poderes, conclui que a pessoa não teve
qualquer des vio de com por ta men to e man da ar qui var
o processo. Devemos concluir que o Ministério Público não pres ta? De ve mos, por tan to, ras gar o que foi fe ito e proceder a uma nova investigação? Eu me pergunto se, quando a Receita Federal apura a situação
fiscal de um contribuinte e, ao final, chega à conclusão de que a pes soa deve e co bra, ou se che ga à con clusão de que ela não deve e arquiva, devemos acre di tar na Re ce i ta Fe de ral ou se pen sa mos que pre ci samos fazer uma outra Receita Federal. Se alguém é
acu sa do de al gum de li to al can ça do pela pres cri ção, o
que se deve fa zer? Esque cer o de vi do pro ces so le gal,
esquecer a prescrição e começar tudo de novo? Se é
isto, então de fato não há instituições neste País.
Fico às vezes sur preendido,Sr. Presidente. Pas so o ano ven do como se fala mal do Con gres so, como
se desacredita o que é feito aqui, e de repente vejo
acreditarem que o que fizeram to das as ou tras ins ti tui ções deve ser pos to no lixo, por que para in ves ti gar só
serve se for o Congresso. Isso até me envaidece um
pouco, até me sinto bem. Talvez seja em respeito ao
fato de que o Congresso até hoje, ao que me conste,
não hesitou em cumprir o seu dever. Cassou mandatos de deputados, de senador, abriu questões que
não eram ainda do conhecimento público. Mas quando essas questões já foram abertas, quando muitas
das denúncias que se fazem hoje só estão acontecendo porque foi o próprio Governo quem encontrou
os equívocos, erros e desvios de comportamento, se
isso já está apu ra do, de ve mos fa zer o quê? Apu rar de
novo? Apuramos de novo, e o que fazemos? Mandamos para o Ministério Público, e se já está lá, por que
fazer e mandar novamente?
Talvez fosse necessário que a sociedade soubesse que a situação é exatamente essa. Se há algo
que não está apurado, e se, sinceramente, desejamos que o seja, proponho a esta Casa que, antes de
qualquer outra coisa, nos sentemos com um pedaço
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de papel e lá pis e fa ça mos uma lis ta do que fal ta apu rar. E vamos, então, cobrar das instituiçõesresponsáveis que nos digam por que não apuraram.
Se chegarmos à conclusão de que nossas instituições faliram, vamos então fazer o funeral das instituições; tal vez até, Sr. Pre si den te, o nos so. Mas quem
sabe po de re mos dar à so ci e da de a chan ce de des co brir que este País mudou muito, que este é um País
onde se viu e se está vendo juízes, presidentes de tri bu na is, ban que i ros na pri são; onde se vê um ex-se na dor ser cassado, ser levado à prisão, ser libertado,
voltar à prisão. Este País mudou. Este não é mais o
País da irresponsabilidade, da impunidade. Agora, se
está tudo resolvido, não está! Tivemos 500 anos de
história para construir o País que temos e temos o fu turo para modificá-lo.
Quis dizer essas palavras, justamente após haver as sis ti do, como o País as sis tiu, ao pro nun ci a mento do Presidente da República. Não me lembro de ter
visto Sua Excelência dizer que não se deve fa zer CPI,
porque prejudica a economia, isso ou aquilo. Acho
que a tur bu lên cia po lí ti ca não pre ju di ca nada. Ela é do
processo político, desde que este se realize com todas as suas turbulências, com todo o seu calor, com
todo o seu ím pe to, no pla no po lí ti co e, no pla no ins ti tu cional, as instituições estejam funcionando.
A minha presença na tribuna, portanto, é para
saudar este País que estamos vendo nascer, este
País que está sendo retocado pelo trabalho de todos,
este País que está sendo modificado, arejado, pela li berdade, pelas instituições, pela Constituição, pelo
império da Lei, pela obediência a ela, pela submissão
a ela.
Este País novo que está surgindo é ainda algo
tenro que precisa ser defendido por todos nós. Ainda
não resiste a nenhuma postura irresponsável ou leviana. Mas este País, a cada dia que passa, fica mais
robusto e sua robustez depende muito de todos nós,
não apenas dos Parlamentares, não apenas dos po líticos, mas dos cidadãos que precisam, assim como
todos nós, adquirir o há bi to de, an tes de con si de rar ir res pon sá ve is as pessoas acusadas, perguntar primeiro se elas tiveram o direito de se explicar e de se defender.
De tudo que foi feito, queria eu inserir uma referência final a uma providência a mais que vem se somar a todas as outras e que foi anunciada ontem, a
criação da Corregedoria-Geral da República, entregue a uma pessoa da mais alta credibilidade, respeita bi li da de e competênciatécnica. Esse é um novo ins trumento de que a sociedade passa a dispor para ser
uti li za do na guer ra con tra a cor rup ção, que não é uma
guerra que possa ser tra va da ape nas indo-se em bus ca de cada caso, mas mudando a realidade do Estado, seu padrão de funcionamento e de operação. É
isso que está sendo feito e espero que para isso tam -
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bém possa o Governo contar com o apoio da opinião
pública.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Moreira Mendes. (Pausa.)
A palavra está facultada. (Pausa.)
Os Srs. Senadores Roberto Freire, Lúcio Alcân tara e Eduardo Siqueira Campos enviaram discursos
à Mesa para se rem pu bli ca dos nos termos do art. 203
do Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em fe ve re i ro de
2001, a Revista Exame publicou matéria sobre o Município de San ta Cruz do Ca pi ba ri be em que acu sa os
comerciantes locais de viverem na informalidade.
Venho aqui verbalizar a indignação com que receberam a reportagem os membros da Câmara de
Dirigentes Lojistas da cidade, e não sem motivos. Por
meio de contato com o empresário Bruno Bezerra,
obtive maiores informações sobre o assunto. Sendo
um pólo de produção e revenda de têxteis, os micro e
pequenos empreendedores Santa Cruz do Capibaribe sofrem do mal que atinge todo o pequeno setor
pro du ti vo: uma car ga tri bu tá ria one ro sa e mal dis tri buída, além de créditos caros e poucas alternativas de
financiamento. Isso não impediu que, segundo dados
da pró pria CDL, te nha ha vi do um au men to de 80% na
ar re ca da ção do ICMS nos úl ti mos 5 anos, fru to de um
trabalho conscientizador da Fazenda estadual e de
entidades representativas locais.
Sabemos que a informalidade é uma das mai ores inimigas do crescimento, ao gerar pressões futuras nos sistemas previdenciários sem a contrapartida
ne ces sá ria. Deve ser du ra men te com ba ti da, es pe ci almente criando-se condições para que os agentes da
informalidadepassem para a for ma li da de, além, obviamente, de ações inibidoras. Não é um problema de
Pernambuco, nem tampouco exclusivo do Brasil.
Inclusive em economias desenvolvidas a informalidade surge, não somente como alternativa ao desemprego, mas principalmente como forma de se ter renda complementar. Não deve ser justificada, mas superada.
Portanto, registramos as mudanças recentemen te ocor ri das no Mu ni cí pio de San ta Cruz do Ca pi baribe, chamando atenção para o fato de que a sonega ção, se é uma re a li da de na ci o nal, ali tem di mi nu í do.
E que, portanto, a matéria de Exame talvez devesse
ter demonstrado essa realidade.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Emba i xa da
brasileira em Washington vem de elaborar um importante e instrutivo relatório sobre as barreiras aos pro dutos e serviços brasileiros no mercado norte-ameri-
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cano. O estudo é da ta do de no vem bro de 2000 e con tém uma útil e extensa apresentação assinada pelo
Embaixador Rubens Barbosa, representante do Governo brasileiro nos Estados Unidos.
Sr. Presidente, esse documento é de leitura
obrigatória para todos os que se interessam pelos
destinos de nossa economia e por nossas relações e
comércio internacionais. Deve ser lido especialmente
pelos empresários que exercem, ou pretendem exercer, atividades de exportação. A importância do relatório deriva de vários aspectos: primeiro, é um estudo
bem-feito, sistemático, minucioso; segundo, dá uma
idéia ge ral do que é, hoje, no mundo todo, a verdadeira guerra comercial travada pelas nações, luta que o
Brasil enfrenta a cada dia; terceiro, enfoca as inúmeras dificuldades com que nos deparamos para exportar para o importantíssimo mercado norte-americano,
tão imenso e complexo.
O relatório da Embaixada brasileira não só des taca os numerosos e desleais obstáculos que nossas
exportações enfrentam para penetrar nesse mercado, como também procede a resenhas objetivas do
que vem ocorrendo no campo de cada produto ou
serviço de maior relevância para o Brasil.
Vale a pena chamar a atenção para a extensão
da lista dos quesitos estudados por nossos diplomatas em Washington, extensão que dá uma idéia do
universo de produtos em questão e da dimensão da
arena na qual se travam essas disputas. Em alguns
des ses itens po lê mi cos ti ve mos su ces so em pe ne trar
no mer ca do ame ri ca no, mas na ma i or par te de les en frentamos dificuldades, e dificuldades injustas, que
pesam negativamente em nosso desenvolvimento
econômico.
Nos chamados produtos de base, o documento
aborda as seguintes situações: açúcar, arroz, camarão, carnes bovina e suína, frango, frutas e legumes,
madeiras tro pi ca is, mog no, soja e ta ba co. Qu an to aos
produtos industrializados, são analisados: produtos
si de rúr gi cos, cal ça dos, eta nol, la ti cí ni os, pele de ja caré, sucos de frutas e têx te is. Há ain da um ca pí tu lo de dicado ao setor de serviços em que é repassada a si tuação das companhias seguradoras, dos investimen tos bra si le i ros nos Esta dos Uni dos, das ques tões
tributárias, do sistema bancário, das telecomunicações e dos transportes aéreos e marítimos.
Um aspecto que chama a atenção do leitor des se exemplar trabalho sobre comércio exterior é a diversidade dos obstáculos com que se defrontam as
ex por ta ções bra si le i ras para aque le país: bar re i ras tarifárias, barreiras sanitárias, restrições na forma de
quotas, acusações ar tificiosas de dumping, labirintos
bu ro crá ti cos de di fí cil trans po si ção, sub sí di os ofe re cidos a produtores norte-americanos nossos concorren tes, nor mas téc ni cas, nor mas tra ba lhis tas, nor mas
ambientais, normas federais, normas estaduais e até
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normas municipais. Lista essa que não esgota todas
as modalidades de obstáculos.
Tudo isso, Sr. Presidente, contrasta, obviamente, com a pregação que os Estados Unidos fazem em
fa vor de uma aber tu ra co mer ci al mun di al ge ral e ir restrita. De fato, como norma geral, os Estados Unidos
dispõem de uma estrutura de comércio exterior aber ta, com média tarifária baixa e alta ca pa ci da de de absorção de importações. Tanto que aquele país arca
com um déficit comercial anual de cerca de 300 bilhões de dólares.
No caso do Brasil, embora o comércio exterior
americano esteja aberto aos nossos produtos de
modo geral, ele penaliza indevidamente alguns produtos fundamentais da pauta de exportação brasileira. São produtos nossos afetados por picos tarifários
e restrições e barreiras de todo tipo.
Um levantamento preliminar foi realizado pela
Embaixada brasileira para avaliar a extensão do protecionismo americano em relação ao Brasil, em particular para com pa rá-lo à pro te ção do mer ca do bra si leiro, sempre julgada excessiva por Washington.
O levantamento incluiu os 15 principais produtos exportados pelo Brasil e os 15 prin ci pa is pro du tos
exportados pelos Esta dos Uni dos. Foi ana li sa do o tra tamento que cada um dos dois países dá a esse grupo prioritário do outro país. Pois bem, ficou amplamente demonstrada a discriminação que os produtos
brasileiros sofrem no mercado americano. Verificou-se que a média tarifária, ou de equivalente tarifário, apli ca da pe los Esta dos Uni dos so bre os 15 prin ci pais produtos de exportação global do Brasil atinge
45,6%, ao pas so que a mé dia apli ca da pelo Bra sil aos
15 principais produtos de exportação americana é de
apenas 14,3% !
A média americana resulta muito alta, em parte,
devido às estratosféricas tarifas aplicadas sobre nos so açúcar, tabaco e suco de laranja. Já as tarifas que
o Brasil aplica são mais homogêneas, sem esses picos punitivos. Embora parcial, esse levantamento de monstra que a economia americana, no geral, é aber ta sim, mas penaliza o Brasil nos seus principais pro dutos de exportação.
A am bi va lên cia da políticacomercial nor te-americana também se faz mostrar na área agropecuária,
em que são mantidos subsídios agrícolas que constituem barreira indireta aos produtos brasileiros no
mercado americano e mesmo em terceiros mercados, já que nosso produto passa a enfrentar desvantagem globalizada.
Um exemplo de caso com ple xo é o do nos so ca marão, que enfrentou as oscilações das normas de
comércio norte-americanas, com efeitos dramáticos
para nossas exportações. Exportávamos 35 milhões
de dólares anuais até 1995. Normas ambientais ame -
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ricanas derrubaram esse valor para apenas 4,9 milhões, em 1997. Re vi são par ci al des sas nor mas, fa vore cen do tão so men te o nos so Nor des te, ele va ram novamente as exportações de camarão para os níveis
an te ri o res. O pro du to bra si le i ro é al ta men te com pe ti tivo, mas barreirasresiduais continuam a im por per das
aos produtores das demais regiões do Brasil.
O re la tó rio de nos sa Emba i xa da em Was hing ton
destaca, em especial, a morosidade e ineficácia das
negociações em torno de to das es sas ques tões, ape sar dos in gen tes es for ços das au to ri da des bra si le i ras.
Na quase totalidade dos casos, os interlocutores no
Governo norte-americano são tolhidos em sua capacidade de negociar por pressões internas, exercidas
por suas indústrias domésticas, por grupos de in teres se, por seus con gres sis tas, por sua im pren sa e por
outros fatores. A força de tais pressões talvez pudesse ser melhor enfrentada, a favor dos pleitos brasileiros, se cada setor comercial nosso envolvido conseguisse iden ti fi car, den tro dos Estados Unidos, aliados
naturais, que também se sintam prejudicados pelas
mes mas bar re i ras, que, afi nal lhes ca u sam pre ju í zos.
Sr. Presidente, nas mais diversas oportunidades, o Brasil tem procurado fazer ver às autoridades
norte-americanas o caráter inteiramente injustificável
das barreiras impostas às nossas exportações, que
chegam a afetar cerca de 80 bens e serviços brasileiros. Para se ter noção do prejuízo que isso representa, estima-se que a retirada de barreiras sobre apenas 9 produtos brasileiros – suco de laranja, produtos
siderúrgicos, açú car, cal ça dos, fumo, ga so li na, ca marão, álcool etílico e óleo de soja em bruto – implicaria
em ganho para o Brasil de cerca de 831 milhões de
dólares, o que representaria um aumento de mais de
50% sobre o valor médio das exportações desses
produtos no período 1997/98.
Sr. Presidente, a persistência dessas barreiras
con tra diz o dis cur so li be ra li zan te dos Esta dos Uni dos.
O Governo norte-americano, incoerentemente, reitera, periodicamente, a importância que atribui ao Brasil. Em vista desses impasses, o dever desta Casa é
dar todo o tipo de apoio de que necessitarem nossas
au to ri da des go ver na men ta is e nos sos se to res eco nômi cos en vol vi dos nes sas dis pu tas, para que elas pos sam ser superadas da maneira que melhor sirva aos
interesses do Brasil.
Sr. Presidente, comércio exterior, exportações,
são ex ten sões e con di ci o nan tes de nos sa pros pe ri dade econômica, e decorrentemente da melhoria de
nossos índices sociais e de nosso progresso como
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nação. Eis a razão da relevância indiscutível do diligente e patriótico trabalho elaborado pelo braço do
Itamaraty em Washington, sobre o qual quis dar aqui
apenas uma breve notícia.
Muito obrigado !
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o nosso
Esta do do To can tins vem pro cu ran do en ce tar par ce rias com gru pos em pre sa ri a is de todo o País e tam bém
do Exterior, atraindo investimentos em empreendimentos pro du ti vos, tan to nos se to res agro pas to ris, turísticos, quanto na indústria.
A propósito, gostaríamos, nesta oportunidade,
de registrar a visita que recentemente fez ao Tocantins o Embaixador da República Eslovaca.
A convite do governo tocantinense, o Sr. Jozef
Adamec esteve em Palmas e assegurou que novos
negócios serão efetivados entre seu País e o Tocantins, já no próximo mês de maio. Haverá transferência
de tecnologia avançada nas áreas industriais, em tro ca de pro du tos agrí co las, como frutas, soja, ar roz, fe ijão e milho.
Consoante os eslovacos, poderá ser implantada, no To can tins, uma in dús tria de cris tal, eis que nos so Estado dispõe de grande potencial de minérios,
detendo importantes jazidas. E, assim que o Tocantins receber o certificado de área livre da aftosa, impor tan tes ex por ta ções de carne serão direcionadas à
Eslováquia.
Além disso, foi implantada, a exemplo do que já
aconteceu no Estado de São Paulo, Superintendência da Câ ma ra de Co mér cio e Indús tria Bra sil-Eslo váquia, que tratará, fundamentalmente, de cooperação
técnica e intercâmbio comercial, e cuja responsabilidade ficará a cargo de nossa companheira de Bancada, a Deputada Kátia Abreu, que, com sua experiência em pre sa ri al, haverá de le var a bom ter mo suas re levantes atribuições.
Esse episódio, Sr. Presidente, é apenas mais
um dos sucessos auferidos pelo Governo do Estado
do Tocantins no sentido de atrair investimentos, e, ao
mesmo tempo, de buscar mercados que absorvam
exportações de seus produtos agropecuários.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se guinte:
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ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 1996
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 1996, tendo como 1º
sig na tá rio o Se na dor Wal deck Orne las, que acres ce §
5º ao art. 64 da Constituição Federal, com o seguinte
teor: Art. 64 § 5º: “Terá iní cio pelo Se na do a dis cus são
e votação dos Projetos que interfiram nas re la ções federativas”, tendo
Parecer sob nº 277, de 1997, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Josaphat Marinho, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
–2–
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 213, DE 1999 – COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 213, de 1999-Complementar, de autoria
do Senador Antero Paes de Barros, que altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade),
tendo
Parecer sob nº 206, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Álvaro Dias, favorável, com Emenda nº 1-CCJ, que
oferece, e abstenção do Senador Bernardo Cabral.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 87, DE 1999
Primeira sessão de discussão, em segundo tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que altera dispositivo da Constituição Fe de ral (§ 8º do art. 144 – cons ti tu i ção de guar das mu ni cipais), tendo
Parecer sob nº 80, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Iris Rezende, oferecendo a redação para o segundo
turno.
–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2000
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de
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2000, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a alínea “d” do inciso VI do
art. 150 da Constituição Federal (imunidade tributária
para cadernos escolares), tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de 2000, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador José Fogaça.
–5–
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 215, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
dos Recursos nºs 2 e 3, de 1998)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 215, de 1997, de autoria do Senador Júlio
Campos, que acrescenta parágrafo ao art. 463 da
CLT, assegurando ao em pre ga do a in di ca ção da ins tituição bancária onde o empregador deverá depositar
seu salário, tendo
Pareceres sob nºs:
– 121, de 1998, da Comissão de Assuntos So ciais, Relator: Senador Nabor Júnior, favorável;
– 326, de 1998, da Co mis são de Assun tos So ciais (sobre a Emenda nº 1-Plen), Relator: Senador
José Alves, pela rejeição, com votos contrários dos
Senadores Bello Parga e Leonel Paiva; e
– 207, de 2000, da Comissão de Assuntos Econô mi cos (em au diên cia, nos ter mos do Re que ri men to
nº 468/98), Relator: Senador Carlos Bezerra, favorável.
–6–
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 76, DE 1999
(Tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei da Câmara nº 29, de 1999)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Se na do nº 76, de 1999, de au to ria da Se na do ra Lu zia
Toledo, que acrescenta parágrafo único ao art. 15 da
Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do Di vórcio) e dá nova redação ao inciso VII do art. 888 da
Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973 (Có di go de Pro cesso Civil), para estender aos avós o direito de visita
aos próprios netos, tendo
Parecer sob nº 603, de 2000, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, favorável ao Projeto, com a
Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, e pelo arquiva-
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mento do Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1999,
que tramita em conjunto.
–7–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 29, DE 1999
(Tramitando em conjunto com o Projeto
de Lei do Senado nº 76, de 1999)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 29, de 1999 (nº 530/99, na Casa de origem), que amplia, no caso de separação, o direito de
visitas aos filhos para os avós paternos e maternos e
dá outras providências.
Parecer nº 603/2000-CCJ, Relatora: Senadora
Maria do Carmos Alves, pelo arquivamento da matéria e, favorável ao Projeto de Lei do Senado nº 76, de
1999, que tramita em conjunto, com Emenda nº
1-CCJ, que apresenta.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 21, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 21, de 2000 (nº 260/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fun da ção Nos sa Se nho ra do Rocio para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 789, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 69, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 69, de 2000 (nº 196/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Brasil Amazônia Comunicação e Empreendimentos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Nova
Timboteua, Estado do Pará, tendo
Parecer favorável, sob nº 873, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Luiz Otávio.
– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 73, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 73, de 2000 (nº 206/99, na Câmara
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dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces são ao Sis te ma de Co mu ni ca ção do Cabo de San to Agostinho Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Cabo de
Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, tendo
Parecer favorável, sob nº 854, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador José Jorge.
– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 233, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 233, de 2000 (nº 449/2000, na Câ ma ra dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Comunicação e Cultura de Montes
Claros de Goiás a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Montes Claros de Goiás,
Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 23, de 2001, da Comis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de.
– 12 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 80, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Re solução nº 80, de 2000 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 1.011, de 2000, Relator: Senador Luiz Otávio,
com voto contrário do Senador Carlos Bezerra), que
autoriza a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS a
elevar, temporariamente, o seu limite de endividamento, em três bilhões, trezentos e trinta milhões de
reais, cujos recursos serão destinados ao alongamen to de sua dí vi da, sem au men to do en di vi da men to
total.
– 13 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 5, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Re solução nº 5, de 2001 (apresentado pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional como conclusão de seu Parecer nº 27, de 2001, Relator: Senador
Arthur da Távola), que institui o Grupo Parlamentar
Canadá-Brasil e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 16
minutos.)
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SENADO FEDERAL
Ata da 28ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 4 de abril de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho, Carlos Wilson
Mozarildo Cavalcanti e Casildo Maldaner
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los
Magalhães – Arlindo Porto – Bello Parga – Bernardo
Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Carlos
Wil son – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do
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 – Jader Barbalho – Jefferson Peres –
Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agri pi no –
José Alencar – José Coelho – José Eduardo Dutra –
José Fogaça – José Roberto Arruda – Juvêncio da
Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lúcio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Maria do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce
Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do
Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Nilo Teixeira Campos – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo
Sou to – Pe dro Piva – Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros
– Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re – Ro ber to Re quião
– Roberto Saturnino – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado –
Tasso Rosado – Teotonio Vilela Filho – Tião Viana –
Valmir Amaral – Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Bello
Parga, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 190, DE 2001-CN
(Nº 310/2001, na Origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar no valor de
R$70.000.000,00, para reforço de dotação constante
do orçamento vigente”.
Brasília, 4 de abril de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 68/MP
Brasília, 3 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Câmara dos Deputados solicita a abertura de
crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União
(Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001), no valor de
R$70.000.000,00 (setenta milhões de reais), a serem
destinados à realização de despesas correntes no
âmbito daquele Órgão.
2. A abertura do crédito viabilizar-se-á por meio
de projeto de lei, a ser submetido à apreciação do
Congresso Nacional, com recursos resultantes do
cancelamento parcial de dotações orçamentárias do
próprio órgão, estando em conformidade com o art.
43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de
1964, e em obe diên cia ao que pres cre ve o art. 167, in ciso V, da Constituição.
3. O crédito em questão decorre de solicitação
do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
dos Deputados, formalizado por intermédio do Ofício
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nº 801/01, de 3 de abril de 2001, e enca mi nha do à Secretaria de Orçamento Federal pelo Ofício Eletrônico
nº 416, na mesma data.
4. O re fe ri do ofí cio ele trô ni co men ci o na a ne cessi da de de so lu ci o nar uma sé rie de in su fi ciên ci as identi fi ca das pela nova Mesa Di re to ra da Câ ma ra Fe de ral,
no tocante aos meios disponibilizados aos Senhores
Deputados para o desempenho de seus mandatos.
5. Nessas condições, submeto à elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei, que visa
a efetivar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
PROJETO DE LEI Nº 1, DE 2001-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Câmara dos Deputados, cré-
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dito
suplementar
no
valor
de
R$70.000.000,00, para reforço de dotação
constante do orçamento vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da
União (Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001), em fa vor da Câmara dos Deputados, crédito suplementar
no va lor de R$70.000.000,00 (se ten ta mi lhões de re a is), para atender à programação constante do Anexo
I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações do próprio Órgão, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
Brasília,

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos Fiscalização.)
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MENSAGEM Nº 191, DE 2001-CN
(Nº 309/2001, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que “Abre ao Orçamento de investimento, em favor da Companhia Docas do Ce a rá – CDC, cré di to su ple men tar no va lor to tal de R$877.000,00, para os fins que especifica”.
Brasília, 4 de abril de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 64/MP
Brasília, 2 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência,
em con for mi da de com o pres cri to no art. 167, in ci so V,
da Cons ti tu i ção, com parecer favorável deste Ministério, o anexo Projeto de Lei que abre ao Orçamento de
Inves ti men to, para 2001, apro va do pela Lei nº 10.171,
de 5 de janeiro de 2001, crédito suplementar no valor
total de R$877.000,00, em favor da Companhia Docas do Ceará – CDC, para atendimento de pleito do
Ministério dos Transportes.
2. O crédito ora solicitado tem por finalidade reforçar a dotação orçamentária da CDC aprovada pela
º 10
Lei n .171/2001, para execução do projeto “Construção de Subestações no Porto de Mucuripe”, com vistas à melhoria da capacidade operacional do sistema
de alimentação de energia do Porto, melhorar o nível
das atividades portuárias, bem como proporcionar
maior segurança aos usuários.’
3. Os recursos necessários à abertura do crédito ora pro pos to são ori un dos de sal dos de trans fe rên cias efetuadas pela União em 2000 e não integralmente aplicadas no projeto “Obras Civis para o Apro fundamento do Cais Comercial do Porto de Mucuripe
(CL)”, aprovado pela Lei nº 9.969, de 11 de maio de
2000. Se gun do a Com pa nhia, os es tu dos de vi a bi li zação técnica e Financeira das referidas obras foram
concluídas em 2000, postergando-se, entretanto, a
sua execução Para 2002, em face ao volume de recursos necessários paia a sua realização. Assim, resultou saldo orçamentário dos recursos repassados
pela União no valor de R$877.000,00, conforme demonstrado a seguir:
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4. A incorporação do referido saldo aos recursos
pró pri os da Com pa nhia irá fa vo re cer a exe cu ção, neste exercício, de obras consideradas prioritárias no
Porto de Mucuripe, para garantia das operações portuá ri as em ní vel sa tis fa tó rio, em be ne fí cio da me lho ria
dos serviços prestados e da segurança aos respectivos usuários.
5. Cabe esclarecer que, considerando que a
empresa pretende aplicar no projeto “Construção de
Subestações no Porto de Mucuripe” o saldo dos recursos liberados pelo Tesouro Nacional em 2000
para execução do projeto “Obras Civis para o Aprofundamento no Cais Comercial do Porto de Mucuripe (CE)”, a abertura do pretendido crédito somente
poderá se dar mediante edição de lei, aprovada pelo
Congresso Nacional,
6. São essas as razões que levam a propor a
Vossa Excelência o encaminhamento à consideração do Congresso Nacional do anexo Projeto de Lei
que abre crédito suplementar ao Orçamento de
Investimento, para 2001, em favor da Companhia
Docas do Ceará – CDC, no valor de R$877.000,00,
para os fins que especifica.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 2, DE 2001-CN
Abre ao Orçamento de investimento,
em favor da Companha Docas do Ceará-CDC, crédito suplementar no valor total de R$877.000,00, para os fins que especifica
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de investimento (Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001) crédito suplementar no valor total de R$877.000,00 (oitocentos e setenta e sete mil reais), em favor da
Companhia Docas do Ceará – CDC, para atender à
programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários a execução do
disposto no artigo anterior são oriundos de saldo de
exercícios anteriores, conforme demonstrado no
“Quadro Síntese por Receita” constante do Anexo I
a esta lei.
Art 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília,
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.171, DE 5 DE JANEIRO DE 2001
Estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de
2001.
...........................................................................
LEI Nº 9.969, DE 11 DE MAIO DE 2000
Estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de
2000.
...........................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
OFÍCIO
DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nº 53/2001, de 26 de março último, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº 565, de 2000, da Senadora Heloísa Helena.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Do
Expediente lido, que vai à publicação, constam mensagens presidenciais encaminhando os Projetos de
Lei n.ºs 1 e 2, de 2001-CN, que vão à Co mis são Mis ta
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução n.º 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação dos projetos:
Até 9-4 publicação e distribuição de avulsos;
Até 17-4 prazo final para apresentação de
emendas;
Até 22-4 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
Até 2-5 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT – SE.
Pela or dem.) – Sr. Pre si den te, re que i ro a V. Exª a mi nha
inscrição para fazer uma comunicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
está inscrito em primeiro lugar.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, peço também a minha inscrição para uma comunicação inadiável antes da
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
está inscrito em segundo lugar.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, também gostaria de
pedir a minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
será atendido e ficará inscrito em terceiro lugar.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, oportunamente, de acordo com
o Regimento Interno, peço a palavra pela Liderança
do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
tem a palavra quando desejar, como Líder do PFL.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, usarei da palavra após o pronunciamento do primeiro orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, ainda seria possível invocar o art. 14
do Regimento Interno, para me inscrever para uma
comunicação inadiável?
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor
Casildo Maldaner, de acordo com o Regimento Inter no, não exis te pos si bi li da de de ins cre vê-lo, por que somente três Srs. Senadores têm direito à palavra para
uma comunicação inadiável. No entanto, existindo
disponibilidade de tempo durante a sessão, a Mesa,
com certeza, concederá a palavra a V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Há oradores inscritos.
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Como primeiro orador inscrito, concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet por 20 minutos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho hoje à tri bu na para fa zer um re gis tro al ta men te sig ni fi ca ti vo. Toda
a Casa sabe que se encontram hoje em Brasília mais
de três mil prefeitos dos 5.200 Municípios brasileiros,
num movimento denominado Quarta Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Esse é um marco na
mobilização dos prefeitos brasileiros. Esse movimento tem se pautado pela seriedade, pela independência, pela defesa institucional dos Municípios; em outras pa la vras, tem se pa u ta do pela de fe sa dos va lo res
maiores da cidadania.
É muito importante registrar esse fato, porque a
vida da Federação se passa nos Municípios. É nos
Municípios – e todos repetem isto, porque é uma verda de – que tudo acon te ce; é lá que, re al men te, a gen te vive e convive. E os re pre sen tan tes des sas co mu nidades são os prefeitos, que são os agentes públicos,
os ca na li za do res das re i vin di ca ções po pu la res, os representantes dos ouvidos do povo. Tudo ecoa nas
prefeituras do nosso País. Portanto, os chefes municipais são os melhores receptores da sociedade. O
dia-a-dia, as co i sas do co ti di a no che gam pri me i ro aos
ouvidos dos nossos prefeitos. E é por meio deles que
acontecem ou não as coisas.
Iniciei minha vida pública como prefeito, como a
ma i o ria dos po lí ti cos, e te nho pro fun da con vic ção municipalista. Entendo que precisamos descentralizar a
administração pública do nosso País. Portanto, não
posso de i xar de com pa re cer pe ran te a nos sa Casa, a
Casa da Federação, onde, sem dúvida alguma, ecoa
o brado dos prefeitos em favor dos seus Municípios,
porque temos a responsabilidade maior de defender
esses entes da Federação, para registrar esse marco
importantíssimo que está ocorrendo em Brasília e
que se estende até amanhã.
Digo isso com muita convicção, porque essa
marcha dos prefeitos tra duz-se em im por tan tes ex periências para todos nós que votamos leis a toda hora
e a todo momento. Temos que levar em conta a experiência desses administradores sempre que tivermos
que votar leis que regem os destinos deste País e,
portanto, os destinos dos cidadãos brasileiros.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Casildo Maldaner, daqui a pouco eu lhe concederei o
aparte, com prazer.
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Não acredito que possamos pensar, por exemplo, numa re for ma tri bu tá ria no Bra sil sem a ex pe riên cia municipalista. Ninguém pode pensar em reforma
tributária sem pensar nos Municípios e nos reflexos
que essa re for ma pro vo ca rá na vida do ci da dão, no lu gar onde ele mora.
Julgo muito importante esse fato, porque vivemos, sob vários aspectos, num momento de transição. Por exemplo, a lei mais importante que votamos
neste País ultimamente é a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Essa lei está passando por um processo de
tran si ção. Os seus ob je ti vos são no bres, são al ta mente moralizadores e visam disciplinar efetivamente a
administração pública. Mas temos de compreender
que, se essa lei for baixada de cima para baixo, praticamente sem prazo, sem o interregno que deveria
existir – ou até mesmo com prazo, mas sem vivenciá-la –, não te re mos con di ções de bus car o seu aper feiçoamento.
Os prefeitos trazem à nossa consideração algumas alterações que pretendem fazer na Lei de Responsabilidade Fiscal. Estejamos ou não de acordo
com elas neste momento, tenho a certeza de que,
mais cedo ou mais tarde, teremos de aproveitar a ex periência desses prefeitos, a experiência municipalista, para aper fe i ço ar a Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.
Quando me refiro a essa lei, tenho vontade de
falar numa lei de responsabilidade social, já apregoada por todos aqueles que reconhecem as injustiças
sociais que este País enfrenta.
Por ou tro lado, Sr. Pre si den te, os pre fe i tos vi vem
momentos angustiantes, porque lhes retiram receita.
Foi votado na Câmara dos Deputados um projeto de
lei referente à iluminação pública, derrubado depois
no Senado. Não sei quem está certo e quem está errado; sei que isso fez com que os Municípios perdessem receita.
Por tan to, está na hora de re dis cu tir mos esse as sunto frente à experiência que os prefeitos nos trazem. Te mos obri ga ção de me di tar so bre a taxa de ilu minação pública, de analisar quais são os seus reflexos na vida do consumidor, na vida de quem está administrando a cidade, nas prefeituras, que têm responsabilidade no pagamento da iluminação pública e
não podem deixar as ruas às escuras, principalmente
por que rua es cu ra sig ni fi ca ma i or vi o lên cia – ou tro assunto que vamos discutir hoje.
Vejam bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quão importante é essa reunião que os prefeitos
realizam em nossa Capital. Quem não sabe que hoje
a segurança pública em quase todo o Brasil depende
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mais das pre fe i tu ras do que do pró prio Esta do? O mu ní ci pe, quan do vai à Se cre ta ria de Se gu ran ça Pú bli ca
de algum Estado ou às Delegacias de Polícia, ouve,
desses órgãos, a explicação de que não têm condições de co lo car ga so li na no car ro para ir atrás do ban dido, do assaltante ou daquele que praticou o ilícito
penal. Aí o cidadão se socorre das prefeituras, atrás
da gasolina e, muitas vezes, também do veículo.
Hoje vamos vo tar aqui, em se gun do tur no, nes ta
Casa, uma lei que con ce de aos Mu ni cí pi os, caso que iram, a faculdade de se conveniar com os Estados
para combater a violência, que está aumentando
cada vez mais em nosso País. E o que pedem os Pre feitos? Nes se pon to, não te nho dú vi da: o Go ver no Fe deral deveria ceder imediatamente. Os Prefeitos estão atolados na Lei da Previdência Social. O aumento
do salário mínimo, tão importante e disputado aqui
nesta Casa, que passou para R$180, tem reflexos na
economia dos Municípios, porque vai aumentar a
despesa com pessoal. E muitasPrefeituras, principalmente as pe que nas, as Pre fe i tu ras do Nor te e do Nor deste, que são as maiores empregadoras, não têm
condições de bancar esse aumento. Isso traz conseqüências à Previdência Social. Além disso, centenas
de Municípios brasileiros não recebem recursos do
Governo Federal porque estão inadimplentes com a
Previdência Social, que hoje tem um prazo para parcelamento dessas dívidas.
Essa situação me sensibiliza profundamente.
Se uma pre fe i tu ra já tem um pra zo de 240 me ses para
pagar, se a lei vem mudando constantemente, por
que não conceder logo de uma vez os 240 meses
para que os Prefeitos possam regularizar as suas vidas perante a Previdência Social? Penso que o Governo Federal poderia fazer isso, sem sofrer ônus algum. E nós aqui, no Senado da República, devíamos
ajudar para que isso acontecesse. Deveríamos fazer
mais: vincular só 5% da receita da transferência do
Fundo de Participação dos Municípios. Essa já seria
uma grande ajuda que es ta ría mos dan do aos Municípios brasileiros.
Prometi o aparte ao Senador Casildo Maldaner.
Tenho a honra de ouvi-lo, Senador.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador Ramez Tebet, V. Exª faz essa abordagem em fun ção da Marcha dos Prefeitos a Bra sí lia, que se ini ci ou
an te on tem e deve con ti nu ar até ama nhã. Cha mou-me
a atenção esse movimento da Confederação da Saúde dos Prefeitos, por ser um movimento pacífico, organizado. Pela manhã, no Auditório Petrônio Portella,
estavam em comissão, discutindo justamente essas
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questões que V. Exª está abordando. Há uma outra
questão que me chamou a atenção, na qual gostaria
de tocar brevemente: a maioria dessa Confederação
que está em Brasília se constitui de médios e pequenos Municípios. Há poucas exceções, como é o caso
de Campo Grande, cujo Prefeito é o André, que, se
Deus quiser, será o futuro Governador do Estado, se
este não for V. Exª, se V. Exª abrir mão disso, é claro.
Há também o Município de Juiz de Fora, cujo Prefeito
é o Tarcísio. Mas a grande maioria é composta de pe quenos e médios Municípios. Chamou-me a atenção,
Senador Ramez Tebet, a preocupação dos prefeitos
com o esvaziamento que vem ocorrendo, com o êxodo. Abordo a questão do Fundef, um fundo de educação que visa aten der aos alu nos de acor do com a ren da per capita. Nas grandes metrópoles, é dito: “Venham para cá, que fazemos escolas e temos dinheiro
para isso!”. Então, as pes so as saem das pe que nas ci da des, que se vão es va zi an do. Os pre fe i tos es tão preocupados com isto: em desenvolver as suas pequenas comunidades. Senti isso quando levei 30 a 40
prefeitos, de manhã, à presença do Ministro Raul
Jungmann, e lá esteve também o Ministro interino,
Abraão, que nos deu uma atenção especial. No oeste
de Santa Catarina, na fronteira com a Argentina, há
mi ni fún di os com 10 ou 12 hec ta res, de onde os jo vens
estão saindo. Como segurar esses jovens, essas pequenas famílias nessas propriedades, para que eles
não sejam os sem-terra de amanhã? Eu dizia ao Ministro que, para atender os “com terra” – a fim de que
eles não se jam os sem-terra de ama nhã –, te mos que
aplicar o Pronaf nessas pequenas comunidades. Per ce bi que o Mi nis tro fi cou sen si bi li za do. O Mi nis tro in terino, Abraão, inclusive, reforçou a necessidade de se
fazer alguma coisa para incentivar as pequenas comunidades, para facilitar o escoamento da pequena
pro du ção, evi tan do-se, as sim, re pi to, que os “com ter ra” de hoje sejam os sem-terra de amanhã. Vamos
tentar interiorizar esse desenvolvimento! Um dos pre feitos contou que, em seu Município, na fronteira com
a Argentina, há uma empresa de ônibus que atende
as pequenas comunidades do interior e que, atualmente, quase não pode mais fazê-lo. Em virtude da
saída dos jovens daquela região – que partiram atrás
de emprego em outras capitais, como São Paulo, por
exemplo –, a empresa tem atendido basicamente à
terceira idade. Como os idosos têm passe livre, a em presa está quebrando. Vejam como se dá o esvaziamen to! Então, está na hora de des cen tra li zar mos. Se nador Ramez Tebet, sei que V. Exª advoga essa tese.
Precisamos ajudar a resolver os problemas existen-
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tes nas grandes metrópoles do Brasil. Considero que
o saneamento básico, a moradia e a segurança são
os maiores problemas das metrópoles. Pela manhã,
se amassarmos o jornal, após sua leitura, sai sangue
– falo no sentidofigurado –, em função dos as sal tos e
da violência da noite anterior. Por que não vamos ao
encontro dessas questões? O que os prefeitos estão
pleiteando é a isenção do equipamento do pequeno
Município, para que eles possam atender as comunidades, fazer estradas, melhorá-las, construir bueiros,
enfim, atender os seus moradores. Vamos atender os
Municípios com 50 mil habitantes! Vamos atender
esse pes so al e “dar uma mão”, como se diz na gí ria. É
isso que eles estão reivindicando aqui e que V. Exª
está a declinar da tribuna desta Casa no dia de hoje.
Por isso, quero cumprimentar V. Exª. Sei que esse
sentimento não é só do Mato Grosso do Sul, mas da
maioria esmagadora dos Municípios brasileiros.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Casildo Maldaner, V. Exª se tem distinguido aqui pela
grande sensibilidade que demonstra com as coisas
do nosso País, principalmente porque, como eu, defende a interiorização. Temos afirmado que o desenvolvimento do nosso País passa pelo interior.
Nos 5.200 Municípios deste País, na sua maioria esmagadora, não che ga a ha ver 20 ou 30 mil ha bi tantes. São Municípios carentes, são Municípios que
nada têm. Mal têm um posto de cor re io, um dos ser vi ços que mais avançaram neste País. Há Municípios
no Brasil que não têm – e lá no meu Estado são muitos – sequer um posto do Banco do Brasil; já o tiveram, mas não o têm mais. E os habitantes precisam
sair do seu Município para receber sua aposentadoria, a quilômetros de distância, porque lá não existe
um posto, uma agência bancária. Portanto, esse sen timento municipalista é inerente a cada um de nós.
Estive com o Presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Prefeito Paulo Roberto Ziulkoski, a quem que ro sa u dar. Ele, jun ta men te com os Pre si dentes das Associações Municipais dos Estados – no
caso de Mato Grosso do Sul, os Prefeitos Reinaldo
Azambuja e André Puc ci nel li, que é o Pre fe i to de Cam po Grande, lá estiveram –, disse ao Presidente do Senado, Senador Jader Barbalho, que eles confiam no
Senado da República e que os Municípios brasileiros
estão confiantes de que esta Casa da Federação vai
ter sensibilidade para, aproveitando a experiência
que os Pre fe i tos tra zem, atender, pelo menos em par te, a algumas dessas justas reivindicações.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Senador
Ramez Tebet, V. Exª me concede um aparte?
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.
Exª com muita honra, Senador Iris Rezende.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Muito obrigado, Senador Ramez Tebet. Cumprimento V. Exª
pelo oportuno pronunciamento que faz, neste início
de tarde, no plenário do Senado Federal. V. Exª sabe
muito bem que nutro uma admiração muito profunda
pelo Líder, pelo político, Senador Ramez Tebet, em
virtude da responsabilidade com que V. Exª vem desem pe nhan do, ao lon go da vida pú bli ca, to das as fun ções públicas que lhe são atribuídas. Acompanhei o
trabalho de V. Exª como diretor do órgão responsável
pelo desenvolvimento do Centro-Oeste, como Governador de Mato Grosso do Sul e, há seis anos, como
Senador da República. O que caracteriza mais ainda
a beleza do seu trabalho é a sensibilidade pessoal
que V. Exª tem pelas questões sociais, pelos problemas que afligem sobretudo os menores e, no caso do
Poder Público, os Prefeitos Municipais. Estou absolutamente solidário à posição de V. Exª em promover
nesta Casa a instituição de uma legislação que dê
aos Municípios brasileiros condições plenas de realiza ção dos pro je tos que re al men te in te res sam às suas
comunidades. Lamentavelmente, vivemos em um
País – e eu dizia isso hoje na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – que, no século passado,
dos cem anos, viveu 40 na ditadura. E, em regime di tatorial, os detentores do poder central buscam a autoridade pela força, concentram em suas mãos o volume maior de recursos públicos, a fim de que Governadores e Prefeitos fiquem permanentemente subjugados à sua vontade. Com isso, ao longo do anos,
Estados e Municípios foram ficando prejudicados.
Não en ten do, por exem plo, por que, no Bra sil, a União
re ce be a ma i or fa tia para cu i dar da edu ca ção, da sa ú de, dos meios de transporte e assim por diante. E,
hoje, mesmo em plena democracia, Governadores e
Prefeitos ficam na dependência quase que direta da
boa vontade do Governo central, da boa vontade dos
Ministros. V. Exª lembrou bem que a primeira coisa
que pre ci sa mos fa zer em uma re for ma tri bu tá ria é dar
aos Municípios condições financeiras para que eles
sejam, na verdade, autores de todo o processo político-administrativo. O Município precisa ter recursos
suficientes para dedicar à sua comunidade um ser viço de saúde à altura, uma educação conveniente, se gurança pública. É o Prefeito, são os Vereadores de
uma comunidade que conhecem, em toda a sua amplitude, a situação dos seus munícipes. Sabem o que
pre ci sam mais, se de uma me lho ria na área edu ca ci o nal ou se de maiores gastos na área da saúde.Muitas
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vezes, recebem dinheiro para a educação, quando a
educação ali está completa, e precisam de dinheiro
na área da sa ú de ou na área ro do viá ria. Des sa for ma,
estou ab so lu ta men te so li dá rio a esse po si ci o na men to
de V. Exª, para que aproveitemos, quando da discussão da reformatributária, para de di car aos Mu ni cí pi os
recursos para que eles pos sam re a li zar o tra ba lho sonhado por toda sua população. Senador Ramez Tebet, o que somos hoje, na República, Senadores e
Deputados Federais? Somos os agentes de acompanhamento de pe quenosrequerimentos, de processos
de prefeituras, de migalhas: R$50, R$100 ou R$150
mil para projetos importantes. Por quê? Porque os
Municípios não têm arrecadação suficiente para solucionar esses mínimos problemas. Muitos Prefeitos,
hoje, pas sam mais tem po em Bra sí lia do que em seus
Municípios, porque, lá, eles não têm condições de ar recadar o suficiente. Então, vamos dar condições a
esses Municípios. Por que a União arrecada tanto e,
depois, trans fe re os re cur sos para os Esta dos e Mu ni cípios? Entendo que o Governo Federal precisa socorrer o Município em momentos de calamidade públi ca, mas, fora isso, o Mu ni cí pio deve ter re cur sos su ficientes para a solução dos seus problemas. Como
está, hoje, o Prefeito fica subjugado pelo Governador,
pelo Governo Federal, de pen den do do mí ni mo para a
solução dos seus problemas. Receba meus cumprimentos, nobre Senador Ramez Tebet. Saiba que estaremos juntos nessa caminhada.
O SR. PRESIDENTE (Ca sil do Mal da ner. Fazendo soar a campainha.) – Eminente Senador Ramez
Tebet, a Mesa, reconhecendo a importância do tema
trazido por V. Exª, sente-se compelida a avisar que o
tempo destinado a V. Exª já se encontra esgotado em
quase cinco minutos. Por isso, solicito a V. Exª que
conclua o seu discurso.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mas eu
ganhei, Sr. Presidente, porque recebi o aparte de V.
Exª e tam bém do Lí der do Cen tro-Oeste, Se na dor Iris
Rezende, que começou a sua vida pública como Pre feito Municipal.
Esta Casa deve saber, os da minha idade, com
toda a certeza, sabem, mas não sei se a juventude
sabe – a juventude pode, ela tem forças, mas pode
ser que não saiba; e não é por sua culpa, mas por cul pa do tempo mesmo –, mas o Senador Iris Rezende
foi o homem que instituiu no País, que propagou pelo
País a palavra “mutirão” como um símbolo da união
de esforços, do congraçamento, da fraternidade, da
ajuda de um para com o outro. O mutirão é o auxílio
recíproco; o mutirão é a solidariedade. Isso começou
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quando Iris Rezende, como Prefeito de Goiânia, começou a construir as primeiras habitações populares
sob esse regime, que o consagrou. Iris Rezende não
passou a ser conhecido nacionalmente de po is que foi
Go ver na dor de Go iás, mas quan do foi Pre fe i to de Go iânia e implantou em Goiás os mutirões, justamente
na construção daquilo que hoje ainda é o ma i or an seio, ainda é uma das maiores prioridades nacionais: a
construção de ca sas para a po pu la ção. Sr. Pre si den te
e Srs. Se na do res, o dé fi cit ha bi ta ci o nal do País é algo
espantoso!
Assim o Brasil conheceu a palavra “mutirão”,
que eu conheço praticamente desde que nasci, porque as pessoas do atual Estado do Mato Grosso do
Sul, um Estado que era eminentemente ru ra lis ta, re uniam-se para ajudar umas às outras no campo. O Se nador Iris Rezende conhece bem esse problema municipalista.
Só quero dar um exem plo de como es sas re i vin dicações são justas. Um dos tópicos que há aqui diz
respeito à merenda escolar, Senador Casildo Maldaner – V. Exª que está na Presidência da Casa. Se retirarmos a merenda es co lar, mu i tas pes so as não irão à
escola. Tamanha é a pobreza que existe no País que
o ci da dão não vai à es co la ape nas para apren der a ler
e a escrever, mas por causa da merenda escolar, que
é uma grande ajuda que se dá à família. Pois bem, os
preços da merenda escolar, os repasses que as prefeituras recebem para isso, estão congelados, desde
1995, em R$0,13, por refeição, para o ensino fundamental, e R$0,06 para a educação infantil. Será que
esses Municípios não merecem mais?
E o transporte escolar, quem o faz? A pergunta
deve ser feita ao contrário: o que o Município não faz,
o que não depende do Município e do prefeito para
ser feito?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, creio que
devemos aplaudir esse encontro que está sendo re alizado aqui, em Brasília, porque ele está trazendo
para nós uma fonte ines go tá vel da ex pe riên cia que os
prefeitos estão vi ven do. Cito o exem plo da Lei de Res ponsabilidade Fiscal: os prefeitos estão pedindo ape nas um abrandamento da referida lei em um ou dois
de seus artigos, porque eles estão conscientes de
que ela é importante para a administração municipal,
para a trans pa rên cia; é im por tan te, por tan to, para que
se realize uma administração verdadeiramente democrática.
Hoje de manhã – e isso me deu um alento muito
grande –, segundo o Presidente da Confederação,
mais de 30 Senadores estiveram no auditório Petrô-
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nio Portella – V. Exª mesmo confirma que esteve pre sente nesse encontro. Eu também estive e acabei
acompanhando-os a uma audiência com o Presidente do Se na do Fe de ral. Lá, to mei co nhe ci men to de que
há uma pro pos ta de um gru po de Se na do res no sen ti do de que se crie nes ta Casa uma es pé cie de co mi tê,
uma comissão permanente para estudar e encaminhar es ses pro ble mas mu ni ci pa is. Cre io que isso dará
uma grande contribuição para a melhoria da qualidade de vida do País.
Como disse o Senador Iris Rezende, os prefeitos deixam os seus Municípios e vêm para cá. Gastam recursos com passagem e hotel e, às vezes, voltam de mãos vazias – inclusive quando estão acompanhados de Senadores. Talvez essa situação diminua e os prefeitos deixem de viajar e de mendigar, de
“chapéu na mão”, para receber uma esmola e possam melhor administrar os seus Municípios.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vou encer rar con tan do uma pe que na his tó ria: há pou co tem po, fui a um Município do meu Estado e vi muitas faixas nas ruas com palavras de saudação a mim. Quan do che guei ao lo cal do en con tro, ha via um tra tor es tacionado e muitas pessoas, mas muitas pessoas
mesmo, Sr. Presidente – aproximadamente 500 pessoas. Vi muitos trabalhadores rurais ali, muitos homens de mãos calejadas. Alguns soltaram foguetes.
Não entendi aquela atitude. Perguntei ao Prefeito, e
ele me respondeu: “Esse é o trator da patrulha mecani za da que o se nhor con se guiu para nós no Mi nis té rio
da Agricultura”. Eu disse: “Prefeito, mas é para isso
tudo?” Ele me respondeu: “Ouça o meu discurso”. E
dis se: “Se na dor Ra mez Te bet, isso que o se nhor acha
que é pouco, para o nosso Município é muito, porque
esse trator já trabalhou em tantas propriedades – e
enumerou-as –, já gradeou tantos hectares de terra
para esses trabalhadores rurais! De sorte que, para
nós, um trator desse é uma verdadeira fartura”.
Sa bem qual foi o pre ço do tra tor? Se ten ta mil re a is. Obser vem os se nho res como os nos sos Mu ni cí pios an dam à mín gua, como pre ci sam re al men te de re cursos. Precisam, portanto, do apo io des ta Casa, que
é a Casa da Federação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet, o Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – A
Mesa quer informar a V. Exª, Senador Ramez Tebet,
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que, quando o advertiu, foi em cumprimento ao Regimento Interno, não só porque passaram os doze minutos. Sabemos que quando o Senador Iris Rezende
criou o mutirão como Prefeito de Goiânia e Governador de Go iás fi cou co nhe ci do no Bra sil in te i ro. A Mesa
se congratula com V. Exª pelas suas palavras, Senador Ramez Tebet. E sei que o Senador Sebastião Ro cha, que se manifesta nesse sentido, também gostaria de “en trar nes se mu ti rão”, mas fica re gis tra do aqui
que S. Exª acolhe as palavras de V. Exª.
A Mesa fe li ci ta V. Exª pela es co lha des se gran de
tema.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Sobre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 163, DE 2001
Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi mento interno do Senado Federal, seja consignado
um voto de louvor e congratulações ao fotógrafo, reconhecido internacionalmente, Sebastião Salgado
pela sua vida de trabalho na divulgação da condição
humana e que hoje terá sua ex po si ção “êxo dos” ina ugurada no Salão Negro, do Congresso Nacional.
Justificação
O Senado Federal passa a expor, de hoje até 4
de maio, parte das fotografias da “êxodos”, onde o fo tógrafo Sebastião Salgado retrata sua concepção do
homem em fuga, à procura de uma vida mais digna e
feliz.
Sebastião Salgado, era um economista que,
após tomar em pres ta da a câ me ra de sua mu lher para
uma vi a gem à Afri ca, tro cou os nú me ros pela fo to gra fia, tor nan do-se uma re fe rên cia no jor na lis mo fo to gráfico. Trabalhou para várias agências. Foi eleito membro da Magnum Photos, uma cooperativa internacional de fotógrafos, onde permaneceu de 1979 a 1994.
De Pa ris, onde vi via, Sal ga do vi a jou para co brir acon tecimentos como as guerras em Angola e no Saara
espanhol, o seqüestro de israelitas em Entebe e o
aten ta do con tra o pre si den te nor te-americano Ro nald
Reagan. Paralelamente, passou a se dedicar a projetos de documentários mais elaborados e pessoais.
Fotógrafo reconhecido internacionalmente e
adepto da tradição da “fotografia engajada”, Se bastião Salgado, recebeu praticamente todos os principais prêmios de fotografia do mundo, como reconhecimento por seu trabalho. Em 1994 fundou sua própria agência de notícias, a Imagens da Amazônia.
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Salgado mora com sua esposa e colaboradora, Lélia
Wanick Salgado, que é a autora dos projetos gráficos
da maioria de seus livros.
O conjunto de fotos que resultou na exposição
Êxodos é fruto de seu trabalho ao longo dos últimos
seis anos, pe río do em que per cor reu 41 pa í ses, re tra tando a história da humanidade, das suas migrações
e buscas. Em Êxodos, vale destacar a tentativa das
pessoas cruzarem a fronteira entre o México e os
Estados Unidos, “muitos deles adolescentes absolutamente convencidos de que os EUA eram uma opção viável”.
Afirmando não ser juiz para julgar o que é bom
ou ruim, o fotógrafo só quer, segundo suas palavras,
“provocar um debate sobre a condição humana do
ponto de vista dos povos em êxodo de todo o mundo.
Minhasfotografias são um vetor entre o que acontece
no mun do e as pes so as que não tem como pre sen ci ar
o que acontece. Espero que a pessoa que entrar
numa exposição minha, não saia a mesma.”
Esse trabalho está dividido em quatro capítulos
_ “Migrantes e refugiados: o instinto da sobrevivência”; “A tragédia Africana: um continente à deriva”; “A
América Latina: êxodo rural, desordem urbana” e
“Asia: a nova face urbana do mundo”. Nele está revela do o pro fis si o nal que viu além da re a li da de e bus cou
na expressão de cada rosto que fotografou retratar a
sua concepção do homem.
Com a conclusão deste projeto, o profissional
Sebastião Salgado mostra ao mundo o que acontece
com a humanidade, principalmente com aquela parcela menos afortunada que está a mercê de todas as
intempéries, inclusive aquelas causadas pelos seus
se me lhan tes. Um tra ba lho de re co nhe ci men to mun dial pelo talento, técnica e sensibilidade.
Atualmente, Sebastião Salgado dedica-se a um
projeto de reflorestamento da Mata Atlântica na região de Aimorés, Minas Gerais, lugar onde nasceu e
cresceu. Salgado e Lélia esperam que o projeto seja
um modelo de como restaurar e preservar recursos
naturais.
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor
Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Em
votação o requerimento.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Siqueira Campos.
S. Exª dispõe de cinco minutos para o seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como o nobre Senador
Ra mez Te bet, que me an te ce deu, que ro sa u dar a pre sença dos mais de 50 prefeitos do Estado do Tocantins que estão em Brasília para participar desse encontro. Esses prefeitos trazem as importantes considerações dos Municípios brasileiros, as suas dificulda des e as suas su ges tões, con tri bu in do, as sim, para
o debate dessas questões.
Quero também, Sr. Presidente, anunciar a esta
Casa a pre sen ça do Pre fe i to da his tó ri ca Por to Na ci onal, Oto ni el Andra de, que se faz acom pa nhar de qua tro Srs. Vereadores, todos companheiros que participam desse importante encontro. Anuncio também
que estarei no Auditório Petrônio Portella não apenas
para emprestar a minha solidariedade, juntamente
com os Senadores Carlos Patrocínio e Leomar Quinta ni lha, mas tam bém para par ti ci par des se en con tro e
dar a nossa contribuição a essa importante missão
que os traz a esta Capital e que, tenho certeza, terá
bom êxito.
Sr. Presidente, dentro do horário destinado à Li derança do Partido da Frente Liberal, quero abordar
uma matéria bastante preocupante, publicada no jornal Folha de S.Paulo, na seção Cotidiano, página
C-4, que trata do gran de ris co a que está sub me ti do o
cidadão que tem plano de saúde. O presidente da
Associação Médica Brasileira declarou, ontem, que a
Agência Nacional de Saúde Suplementar prejudica
seriamente, com altos riscos, os usuários de planos
de saúde, ao manter em vigor a Resolução nº 41.
Sr. Pre si den te, nes ta Casa, es tou sem pre aten to
às questões da defesa do consumidor, tendo proposto a criação da Comissão de Defesa do Consumidor
exatamente para tratar dessas questões.
Segundo o Idec – Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor –, a Portaria nº 41, da Agên cia Na ci onal de Saúde Suplementar, desobriga os planos de
saúde de atenderem quatrocentos e trinta e cinco tipos de procedimentos que são considerados de alta
complexidade, em caso de o usuá rio do pla no pos su ir
doença preexistente.
Sr. Presidente, a conceituação da preexistência
de do en ça para ex clu ir o ci da dão do pla no de sa ú de é
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extremamente grave, preconceituosa e perigosa. Ao
analisar a lista desses procedimentos que são considerados de alta complexidade, anotei alguns casos e
vou levá-los ao Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Dr. Januário Montoni.
Posso socorrer-me dos Senadores Sebastião Rocha,
Carlos Patrocínio e tantos outros, mas, mesmo sem
ser médico, identifiquei a gravidade da situação.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Permite-me V. Exª um aparte, Senador Eduardo Siqueira Cam pos? Antes, gos ta ria de con sul tar a Mesa,
pois V. Exª faz uma comunicação de Liderança e, em
geral, após a Ordem do Dia é possível o aparte.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Não, an tes da Ordem do Dia, não é pos sí vel o apar te. De po is
da Ordem do Dia, sim.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Lamento, Senador Sebastião Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Eu que ro pedir licença a V. Exª, Senador Eduardo Siqueira
Campos, para informá-lo de que a comunicação é de
cinco minutos e V. Exª dispõe apenas de 30 segundos.
Como o orador anterior falou além do tempo,
para não prejudicar a Ordem do Dia e a inscrição dos
outros Se na do res sei que o meu ami go Se na dor Edu ardo Siqueira Campos será rigoroso com o tempo.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Vou contribuir com os trabalhos da Mesa e
atenderei o Regimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Muito
obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Quero dizer apenas que entre esses procedimentos estão listados a diálise, a hemodiálise, o
transplante renal e o antígeno HCV-PCR para hepatite C, doença que mais se alastra em nosso País e no
mundo. Essa moléstia preocupa profundamente a
medicina pública de todos os países, principalmente
do Brasil, assunto já trazido pelo Senador Tião Viana
várias vezes a este Plenário.
Portanto, Sr. Presidente, já procedi ao contato
com o Dr. Januário Montoni acerca da Portaria nº 41,
pois, depois do grande avanço trazido pelo Ministro
José Serra regulamentando os planos de saúde, o
que realmente foi uma conquista da população brasileira, vamos discutir com profundidade os riscos des sa por ta ria da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su ple men-
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tar, que, a meu ver, coloca em risco toda a população
de usuários de planos de saúde.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Muito
obrigado, Senador Eduardo Siqueira Campos.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Siqueira Campos, o Sr. Casildo Maldaner, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Mesa
concede a palavra, pela ordem, ao Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, tendo sido lido o requerimento de homenagem ao Sr. Sebastião Salgado, pergunto se ele
foi apro va do ou se ain da ha ve rá opor tu ni da de, no momento adequado da Ordem do Dia, para justificá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Mesa,
dentro da disponibilidade de tempo, concederá a palavra ao Senador Eduardo Suplicy após a Ordem do
Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Está bem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Já passou o momento do encaminhamento, uma vez que o
requerimento foi votado e aprovado. No entanto, entendendo a importância do encaminhamento, a Mesa
concederá a palavra a V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra, com muito prazer, ao Senador Iris Rezende, por 20 minutos.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna,
nesta tarde, para manifestar a minha preocupação
com a BR-153, que corta Goiás de norte a sul e o
Estado do Tocantins, atendendo parte considerável
do Norte e do Nordeste do País.
Tenho, freqüentemente, visitado Municípios do
nor te do meu Esta do, qua se sem pre uti li zan do aque la
rodovia. Temos já há algum tempo buscado junto ao
Mi nis tro de Trans por tes pro vi dên ci as para que aque la
rodovia, uma das mais importantes do País, ofereça
boas condições de tráfego.
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Tenho que reconhecer, como representante de
Goiás, o esforço do Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso na duplicação das rodovias federais que servem Goiás. Hoje, por exemplo, o Governo
Fe de ral, após du pli car o tre cho de Apa re ci da de Go iâ nia, Goiânia e Anápolis, está executando a duplicação de Aparecida de Goiânia a Itumbiara, com três
frentes de trabalho naquele trecho, e está duplicando
também a rodovia que liga Anápolis a Brasília. Três
empresas executam esses serviços nesse trecho.
Estou certo de que o Sr. Presidente encerrará o
seu mandato inaugurando todo esse trecho de Brasília, Anápolis, Goiânia a Itumbiara.
E hoje, Sr. Pre si den te, des ta tri bu na, es pe ro que
o nos so não seja mais um ape lo pes so al e se trans for me num apelo desta Casa, do Senado Federal, ao
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
especialmente ao Ministro de Transportes, Eliseu Pa dilha, para que se iniciem, imediatamente, estudos,
pro je tos para a du pli ca ção da BR-153, numa pri me i ra
etapa, no trecho de Anápolis à cidade de Porangatu,
e, posteriormente, prosseguindo pelo Estado do Tocantins até a sua conclusão fi nal.
Sr. Presidente, hoje está praticamente in viá vel o
escoamento da produção por meio dessa rodovia federal. Veja V. Exª que, por intermédio da BR–153, é
escoada toda a produção do Estado do Tocantins –
um Estado que cresce admiravelmente –, e é feito
todo o transporte interestadual de passageiros. São
milhares e milhares de famílias que a utilizam em
seus veículos próprios. Mas não são apenas os Esta dos do Tocantins e o de Goiás que se servem dela.
Também o Estado do Pará escoa a sua produção
para o Sul utilizando a BR–153, além dos Estados do
Maranhão e Piauí e grande parte do Nordeste, que se
utilizam da BR–153 principalmente quando se dirigem a Brasília ou a São Paulo.
Sr. Presidente,reconhecemos que o Brasil é um
País territorialmente extenso. É difícil para um Presidente ou para um Ministro conhecer, em profundidade, to das es sas ques tões. E é aí que vem a res pon sa bilidade do Parlamentar – do Senador e do Deputado
– em fazer com que o Poder Executivo conheça, de
perto, as angústias e o sofrimento daqueles que se
deparam com problemas como esse.
O Governo Federal está preparando projetos,
buscando a navegabilidade dos rios Tocantins e Araguaia. O Governo Federal está trabalhando para dar
prosseguimento à ferrovia Norte–Sul. Mas temos
consciência de que isso demorará muito, o que é lamentável, tendo em vista o momento importante para
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o de sen vol vi men to do País que es ta mos vi ven do. Não
entendemos até hoje por que as autoridades federais
priorizaram as rodovias em prejuízo dos transportes
fluvial, marítimo e ferroviário. Elegeram o transporte
rodoviário, o mais dispendioso, o mais caro, o mais di fícil para o povo. Mas, até que essas alternativas se
consolidem – es tou cer to de que isso não será em um
espaço curto de tem po –, é pre ci so que bus que mos a
duplicação da BR–153, até para que, no futuro, por
meio dela, busquemos os portos nos rios Tocantins e
Araguaia, assim como as estações ferroviárias, onde
a produção possa ser colocada.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – V. Exª me
permite um aparte, nobre Senador Iris Rezende?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu ito prazer, Senador Carlos Patrocínio.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Eminente
Senador Iris Rezende, eu gostaria de dizer do meu
con ten ta men to ao ver V. Exª ocu par a tri bu na para tra tar desse tema, que tanto interessa não só à região
de Goiás, mas também à do Tocantins, bem como a
todos aqueles que deixam São Paulo e se dirigem
para o Sul do País. To dos têm in te res se na du pli ca ção
des sa ro do via. No caso da BR–153, a Be lém-Brasília,
faço coro com V. Exª nes te ape lo pa té ti co às au to ri dades do nosso País para que a consertem, porque ela
está praticamente intrafegável, sobretudo em alguns
trechos no Estado do Tocantins. Hoje, eminente Senador Iris Rezende, utilizamos mais a rodovia Luiz
Carlos Prestes, de Arraias até Palmas. Parece-me
que foi no Governo de V. Exª que ocorreu a construção da rodovia que liga Brasília a Arraias. Hoje, o Go verno do Tocantins construiu a rodovia Luiz Carlos
Prestes, que muito tem servido ao escoamento da
produção. Anteriormente somente utilizávamos a
BR–153. Por tan to, V. Exª tem toda a ra zão quan do faz
esse apelo veemente. Creio que, pela importância de
V. Exª, pelo fato de o Ministro dos Transportes ser um
membro do Partido de V. Exª, o ape lo de V. Exª ha ve rá
de encontrar eco. Quero dizer, eminente Senador,
que há dois anos es ti ve, jun ta men te com o Di re tor Re gi o nal do DNER, na pon te do Estre i to, si tu a da na di vi sa entre o meu Estado e o do Maranhão, e constatei
que ela estava caindo. V. Exª cal cu la o que sig ni fi ca ria
a interdição de uma ponte do quilate da do Estreito
sobre o rio Tocantins! Estive com o ex-Diretor Geral
do DNER – parece-me que ele foi afastado – e, graças a Deus, já fizemos o serviço de propensão, impedindo uma catástrofe. Mas a BR–153, em determinado trecho, sobretudo de Porangatu até a divisa com o
Maranhão, está praticamente intrafegável. Portanto,
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as so cio-me à ma ni fes ta ção de V. Exª. Te nho a cer te za
de que a participação de V. Exª na tribuna do Senado
haverá de ecoar junto às autoridades do nosso País.
Uma rodovia, se gun do nos in for mam as em pre sas de
engenharia, tem uma vida média de quinze anos sem
necessitar ser restaurada. A BR–153 foi asfaltada em
1974, ainda no Governo Médici, e, de lá para cá, não
foi devidamente conservada. Além do mais, trafega-se por essa rodovia com uma enorme sobrecarga,
infringindo até o Código de Trânsito, coisa que nem
sempre a Polícia Rodoviária Federal é capaz de coibir. Finalmente, quero cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento, e dizer que V. Exª também fala em
nome de toda a Bancada do Estado de Tocantins –
certamente V. Exª fala em nome de toda a Bancada
de Goiás e de toda a região Norte também e, por que
não dizer, em nome de todo o País, tendo em vista o
número de caminhoneiros que trafegam ou que ainda
virão a trafegar por rodovia tão decantada em nosso
País.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Permite-me V. Exª um aparte, nobre Senador Iris Rezende?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ouço,
com muita satisfação, o aparte do nobre Senador
Eduardo Siqueira Campos.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Senador Iris Rezende, V. Exª, quan do fala da BR-153,
a nossa Belém-Brasília, refere-se à principal artéria
da economia do nosso Estado, da própria Amazônia,
da Região Norte como um todo; fala da história da
própria emancipação do Estado do Tocantins. V. Exª,
Senador, que foi Governador de Goiás, conhece tão
bem as cidades que nasceram à beira daquela rodovia, tais como Gurupi – para dizer as maiores apenas
-, Araguaína, Guaraí, Paraíso, Colinas e tantas outras, e são hoje as maiores cidades do nosso Estado.
Tínhamos antes o rio Tocantins – e lá está a nossa
querida Por to Na ci o nal, a nos sa que ri da To can ti nó polis. Ou seja, a Belém-Brasília subs ti tu iu e deu uma im portância à nossa região na questão do escoamento,
da integração. Essa é uma homenagem que V. Exª
presta a Bernardo Sayão, a quem coube a iniciativa
da Belém-Brasília. Mas, na verdade, ela está morrendo. Disse bem o Senador Carlos Patrocínio: hoje a ro dovia Luiz Carlos Prestes é uma alternativa para deixar Brasília e seguir até Palmas, passando por Novo
Pla nal to, em es tra das que V. Exª, como Go ver na dor, e
companheiros seus construíram. Sem dúvida nenhuma, a res ta u ra ção da Be lém-Brasília – por que ela, de finitivamente, aca bou em al guns tre chos, só há ter ra e
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buracos – e a sua duplicação são re al men te de fun damental importância para a nossa economia. Não vamos brigar aqui, Senador, apenas pela consolidação
da hidrovia Araguaia-Tocantins e pela ferrovia Norte-Sul, porque sabemos que vamos precisar de todos
esses modais de transporte. Portanto, quero parabenizar V. Exª porque brinda o Tocantins, Goiás e o Bra sil com um pronunciamento importante, que há de
ecoar realmente e trazerconseqüências na recuperação da nossa querida Belém-Brasília. Parabéns!
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Eu sabia
que con ta ria com o apo io dos ilus tres Se na do res Car los Patrocínio e Siqueira Campos, uma vez que desempenham seus mandatos com uma responsabilidade extraordinária, vivendo o dia-a-dia de nossa região, do Estado de To can tins so bre tu do, e têm co nhecimento próprio da importância dessa rodovia.
De modo que, ilustres Senadores Carlos Patrocínio e Eduardo Siqueira Campos, passarei agora,
juntamente com V. Exªs, a gritar mais forte, a ser mais
veemente junto ao Governo que defendemos nesta
Casa – V. Exªs e eu – para que esse tra ba lho seja re alizado o mais breve possível, porque dele depende a
nossa região.
Entendi, muito cedo, que ao administrador não
compete simplesmente realizar o trabalho social,
combater a fome e o desemprego, distribuir alimentos, re mé di os. Tudo isso deve, sim, fa zer par te da pre ocupação de um governo. Mas entendi, em 1983,
que, para Goiás se desenvolver, era preciso contar
com es tra das su fi ci en tes, com ener gia. Par ti mos para
a construção de duas hidroelétricas – a quarta etapa
da Cachoeira Dourada e a usina de São Domingos.
Pavimentamos,naquele primeiro governo, 3,8 mil qui lômetros de estradas estaduais; criamos o Fomentar,
um programa de incentivo à industrialização.
Li hoje, em um jornal local de Goiânia, O Popular, o resultado de uma estatística segundo a qual o
nível de vida do povo de Goiás melhorou admiravelmente na década de 90. E tudo isso por causa da in fra-estrutura. Isso quer dizer que hoje diminuiu o número de pes so as ou de fa mí li as, em Go iás, que de ve riam estar recebendo cestas complementares de alimentos, em razão da infra-estrutura criada pelo Governo a fim de que as indústrias ali chegassem.
Não con ta re mos com in dús tri as ao lon go da Be lém-Brasília nas condições em que essa rodovia se
encontra. Não. Daí, a aflição do povo do médio e do
norte do meu Estado, do Estado do Tocantins, do sul
do Pará, do sul do Ma ra nhão e do Esta do do Pi a uí. Ja ma is uma em pre sa do Cen tro-Sul irá in ves tir o seu ca -
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pital nessa região, se não contar com uma rodovia à
altura para o transporte de manufaturados ou de matéria-prima.
Como estão – e esse é um dos itens importantes ao qual V. Exª se referiu –, as nossas estradas es taduais que não foram construídas para suportar caminhões de carga pesada, estão se acabando do dia
para a noite, porque o Governo Federal não está pesan do ou acom pa nhan do a pe sa gem das car gas para
evitar a sobrecarga nas rodovias. E, em razão do esta do da BR, as trans por ta do ras não que rem mais uti li zá-la e vêm para as nos sas ro do vi as es ta du a is, no Tocantins e em Goiás, que não foram construídas para
as cargas que ali são transportadas.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) – Se nador Iris Rezende, V. Exª me concede um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu ita satisfação, Senador Sebastião Rocha.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Senador
Iris Rezende, V. Exª me concede um aparte após o
Senador Sebastião Rocha?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com mu ito prazer, Senadora Marluce Pinto.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) – Se na dor Iris Re zen de, pre li mi nar men te, afir mo que esse
tema não di vi de Go ver no e Oposição. Mu i to pelo con trário, une as Ban ca das de toda a re gião Nor te e Cen tro-Oeste. Por tan to, pelo me nos uma par te con sis ten te da Oposição também apóia a reivindicação de V.
Exª. Conte com o meu apoio. Como pa ra en se de nascimento e amapaense por ado ção des de os seis anos
de idade, compreendo muito bem a importância des sa rodovia que surgiu no Governo do iluminado Juscelino Kubitschek e, com essa convicção que tenho
da importância da integração nacional, sei mu i to bem
dimensionar o quanto é necessário que essa estrada
esteja em boas condições. Aproveito para reivindicar
tam bém, além des se ple i to de re cu pe ra ção e du pli cação da BR-153 – a Belém/Brasília –, que as demais
estradas do País, sobretudo no meu Estado, que
igualmente é bastante apenado nessa questão de ro dovias federais, seja atendido pelo Ministério dos
Trans por tes, pelo DNER, no caso do Ama pá, es pe ci fi camente a BR-156. Parabéns a V. Exª e conte com o
meu apoio integral.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado, Senador Sebastião Rocha. O aparte de V.
Exª valoriza muito o meu pronunciamento, sobretudo
o requerimento que, ao final, colocarei à apreciação
da Mesa.
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Com muita satisfação, concedo o aparte à Senadora Marluce Pinto.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Como
sempre, os pronunciamentos de V. Exª são bastante
relevantes. As estradas fe de ra is de nos so País, as sim
como as estaduais, estão pedindo socorro. Se fizermos um levantamento, verificaremos que são muitas
e muitas as estradas que estão quase totalmente de terioradas. Trata-se de um patrimônio que o País está
perdendo, de difícil recuperação se esse processo
con ti nu ar. Qu an to ma i or a de te ri o ri za ção, mais one roso será para a União. Sabemos que uma estrada,
após cinco anos de uso e com tráfego pesado, pre cisa levar um banho de lama asfáltica para que possa
evitar desagregar e depois causar tanto prejuízo à
Nação. Além dos prejuízos financeiros, sabemos que
parte das despesas dos hospitais se devem também
a essas rodovias danificadas, porque os acidentes
ocorrem, as pessoas são feridas e permanecem meses ocupando leitos nos hospitais. Como disse o nos so colega Senador Sebastião Rocha, não é preciso
ser da re gião Nor te, ou da re gião Cen tro-Oeste, ou de
parte do Nordeste do País para termos esse tipo de
preocupação. Acredito que nós, os 81 Se na do res, poderíamos, a partir de hoje, firmar um pacto junto ao
nosso Ministro Eliseu Padilha, porque sabemos que
S. Exª tem vontade de recuperar as estradas – e qual
é o Mi nis tro que não faz todo o es for ço para que a sua
Pasta seja altamente beneficiada e útil ao nosso
País? Precisamos também conversar com a área
econômica, porque nós, que trabalhamos na Comissão do Orça men to, sa be mos mu i to bem que os re cursos são irrisórios para a recuperação dessas estradas. Dentro de poucos minutos, irei ausentar-me por que estarei viajando com o Ministro Eliseu Padilha,
que vai fazer uma inspeção na ponte do Rio Branco,
no meu Estado de Roraima, e também uma visita à
BR-401. Lá, felizmente, o Presi den te re con si de rou todas as nossas reivindicações e recebemos recursos
não ape nas para o as fal ta men to da BR-174 mas tam bém para parte da BR-401. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor
Iris Rezende, informo a V. Exª que o tempo destinado
ao seu pronunciamento está esgotado. A Mesa pede
a colaboração de V. Exª. Muito obrigado.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Estarei
concluindo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senadora Marluce Pinto, pelo
aparte de V. Exª, mediante o qual demonstra conhecimento a respeito das nossas rodovias e a preocupação que deve ter o Governo nessa área administrati-
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va. Apenas não consigo entender, embora haja explicações, a notícia que li há mais ou menos dois meses
em um dos jor na is de cir cu la ção na ci o nal de que o Ministério do Planejamento, especificamente a área
econômica, hou ve por bem cor tar do ta ções or ça men tárias de todos os Ministérios do Governo. O Governo
havia cortado 95%, 90% e 80%, respectivamente,
das dotações da Secretaria do Desenvolvimento
Urbano, do Ministério do Desenvolvimento Urbano
Regional e do Ministério dos Transportes.
Só pos so en ten der que esse tra ba lho téc ni co te nha sido feito por quem não conhece a importância
das rodovias na economia do País. É inaceitável que,
em um País da nos sa di men são, 8,5 mi lhões de qui lô metros quadrados, cortem-se dotações orçamentárias para construção e conservação de rodovias – lamentavelmente, as rodovias federais do Centro-Oeste bra si le i ro. É uma ques tão de ver go nha! Não
culpo o Ministro, mas aqueles que têm a caneta na
mão e a competência para cortar, de qual quer ma ne ira, as dotações orçamentárias, sem conhecer a realidade do País. Como vamos escoar a produção?
Como dar sustentação ao processo de desenvolvimento? Isso é inaceitável!
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
concluindo, apresento à consideração da Mesa um
requerimento dirigido ao setor competente para que
se dê início aos estudos da conservação da rodovia
federal e da construção de sua segunda pista.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Freire, como Líder
do Bloco de Oposição.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Como Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
penso que a comunicação que vou fazer tem a devida
importância não só para o Bloco de Oposição, mas
para o País.
Hoje, apro va mos, na Co mis são de Cons ti tu i ção,
Justiça e Cidadania desta Casa – e quero ressaltar o
es pí ri to de mo crá ti co do seu Pre si den te, Se na dor Bernardo Cabral, que entendeu a urgência do que solicitá va mos e per mi tiu a in clu são ex tra pa u ta –, um pro je to que trata do setor elétrico brasileiro, apresentado
por mim e as si na do pelo Lí der do PPS, Se na dor Pa u lo Har tung, e por V. Exª, que ora se encontra na Presidência. Juntamente com aqueles que, por meio da
mobilização e de atos públicos, mostram sua indigna-
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ção – em al guns mo men tos, per fe i ta men te jus ti fi cá vel
–, tentamos impedir a privatização do setor de energia elétrica deste País, mais particularmente de Furnas, Chesf ou qual quer ou tra em pre sa li ga da ao sis te ma hidrelétrico. O nosso projeto visa a excluir da privatização as empresas públicas ou sociedades de
economia mista do setor elétrico de geração e transmissão.
Na nossa justificativa, não fizemos referência a
um posicionamento político e ideológico favorável, ou
não, à privatização. Somos contrários à privatização
do setor de geração e da trans mis são de ener gia e fa voráveis à privatização da distribuição, até porque se
pode distribuir parceladamente.
Quanto à ge ra ção e à trans mis são, nos Esta dos
Unidos, o país-sede do capitalismo e, portanto, da visão privatista, algumas das usinas hidrelétricas são
administradas pelas próprias Forças Armadas, seja
pelo grau de neces si da de de ma ne jo do re cur so hí drico, seja pelo fator fundamental que é a energia para
qualquer economia. Eles tiveram um problema grave
na Califórnia, onde houve privatização, e penso que
isso nos ajuda, porque esse problema se apresenta
no Brasil de forma agravada, pela crise energética
que estamos para enfrentar, se tivermos um desenvolvimento econômico, como se presume, ainda que
modesto.
A crise é questão muito presente. Não pode o
Governo deixar de levar em consideração essa realida de. Não se tra ta de uma dis cus são ide o ló gi ca so bre
a possibilidade de se privatizar. Trata-se, na verdade,
de uma discussão política de que na crise não se po dem mobilizar recursos privados para a compra de
ativos na geração e transmissão. Que esses recursos
sejam aplicados em novas usinas geradoras, para
que possamos enfrentar melhor e superar mais rapidamente essa crise energética anunciada.
É realmente absurda, do ponto de vista de qual quer política racional, a mobilização de recursos para
a compra de ativos que geram e transmitem energia.
Se conseguirmos dar ao projeto, na Comissão de
Assuntos Econômicos, o mesmo tratamento que lhe
foi dado na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci dadania, onde foi aprovado por unanimidade, talvez
consigamos fazer com que o Brasil saia mais rapidamente dessa pers pec ti va de cri se e de co lap so do se tor energético.
Faço aqui, pu bli ca men te, um ape lo ao Pre si dente da Comissão de Assuntos Econômicos, onde esse
projeto pode ser terminativo, para que convoque uma
reunião – se possível, extraordinária –, a fim de que o
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Governo venha aqui discutir o assunto. No seio do
Governo, existem aqueles que defendem o teor do
nosso projeto. Há, no Executivo, técnicos que consideram estratégico o setor hidrelétrico brasileiro e não
vêem motivo para privatizá-lo. Que o capital privado
possa participar do setor elétrico brasileiro, sim, em
novos investimentos, em novas gerações termoelétricas ou até em usinas de pequeno porte. Mas, evidente men te, será um de sa ti no po lí ti co, hoje – e para sem pre, imagino – entregar esse setor aos grupos pri vados, em razão da crise que se avizinha. Para uma
economia estrategicamente definida, o manejo da
água, dos recursos hídricos precisa estar, efetivamente, sob controle público e não privado.
Esse é o nosso posicionamento, o nosso in teresse. O apelo que fazemos ao Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos é o de que dê continuidade, com a urgência devida, a esse assunto, até
para que o Governo tenha condições de saber o que
pensa o Congresso e o povo brasileiro e não promova, atropeladamente, as privatizações, como pretende agora, no caso de Furnas.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa, recurso que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Antero Paes de Barros.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O expediente lido vai à publicação.
A matéria a que se refere será incluída em
Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero
Paes de Barros.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 164, DE 2001
Nos ter mos do art. 50, pa rá gra fo 2º da Cons ti tu i ção Federal e, nos termos do art. 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro à respeitável
Mesa Diretora desta Câmara Alta seja solicitado ao
Exmo Senhor Ministro de Estado dos Transportes,
Eliseu Padilha, estudos referentes à duplicação da
BR-153, no trecho que liga Anápolis-GO a Porangatu-GO, divisa com o Estado de Tocantins.
Justificação
Através do presente requerimento, estamos
solicitando ao Excelentíssimo Senhor Ministro dos
Transportes, doutor Eliseu Padilha, a realização de
estudos imediatos tendo em vista executar em regime de urgência a duplicação da BR-153, no trecho
que liga os municípios de Anápolis a Porangatu; di visa do Estado de Goiás com o Tocantins.
Trata-se, na realidade, de uma obra inadiável e
imprescindível para acelerar o crescimento econômico destes dois importantes Estados da Federação. Mais do que isso, esse empreendimento tem
um valor estratégico para o conjunto da sociedade
brasileira, na medida em que vai acelerar o escoamento da produção oriunda de localidades que são
um autêntico celeiro de alimentos.
A obra está, sobretudo, inserida no projeto maior da integração nacional, na medida em que este
trecho da BR-153 compõe a grande rodovia Belém-Brasília, sonho de desbravadores e estadistas
que enxergaram na sua construção o imenso caminho para unir regiões distantes e disseminar o progresso de maneira equilibrada no conjunto do país.
A duplicação da rodovia que liga os municípios
de Anápolis a Porangatu é uma reivindicação coletiva da população dos Estados de Goiás e do Tocantins. Estamos lutando de mãos dadas para dar a arrancada na arrojada iniciativa que elimina distâncias
e acelera o ritmo do desenvolvimento.
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Mais im por tan te ain da são os as pec tos de se gurança que fundamentam a luta pela implementação
des sa obra im pres cin dí vel. A BR-153 abri ga um in ten so tráfego de veículos, submetendo os condutores a
perigos constantes, gerando acidentes que necessitam da ime di a ta ação do Po der Pú bli co para a to ma da
das necessárias providencias.
A duplicação, portanto, tem o componente essencial de garantir a se gu ran ça dos usuá ri os da ro dovia, tornando-se instrumento fundamental na defesa
irrestrita da vida.
Por todos esses aspectos, estamos confiantes
na sen si bi li da de do mi nis tro Eli seu Pa di lha no sen ti do
de compreender a dimensão e urgência do empreendimento aqui requerido, que dinamiza a infra-estrutura viária do país no contexto das transformações visando uma economia realmente forte e
avançada.
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor
Iris Rezende.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 165, DE 2001
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º da Constituição Federal e art. 216 do Regimento Interno do Se nado Federal, que seja solicitado ao Mi nis tro de Estado da Justiça, os esclarecimentos com relação ao
montante de recursos arrecadados pelo Fundo Penitenciário Nacional (selo penitenciário) em razão do
recolhimento das penas pecuniárias estabelecidas
por sentença (pena de multa) aos condenados, conforme estabelece o artigo 49, código Penal, nos úl timos 2 (dois) anos:
Que seja informado também qual o percentual
de recursos, oriundos de medidas repressivas, aplica do di re ta men te na ma nu ten ção e me lho ria do sis tema penitenciário nos exercícios de 1999 e 2000.
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor
Antero Paes de Barros.
(À Mesa, para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 166, DE 2001
Nos ter mos do dis pos to no art. 216 do Re gi men to Interno do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50, § 2º da ConstituiçãoFederal, requeiro
seja encaminhada ao Ministério das Minas e Energia
a seguinte solicitação de esclarecimentos:
Qual o traçado atual do gasoduto Brasil-Bolívia
que deve ligar Cam po Gran de e boa par te de São Pa ulo a Goiânia e ao Distrito Federal?
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Houveconstituição de comissão especial no Mi nistério para examinar a viabilidade desse empreendimento?
Qual a pre vi são de alo ca ção dos re cur sos des ti nados ao gasoduto no Plano Plurianual?
Qual a prioridade que está sendo atribuída pelo
Ministério a esse empreendimento? Há riscos de o
projeto vir a ser prejudicado pelo plano de contenção
orçamentária do governo?
Que providências o Ministério está tomando para
acelerar a implementação de tão valioso projeto?
Existe algum fundamento nas notícias veiculadas
pela imprensa de que o Ministério estaria considerando
a possibilidadede suspender a cons tru ção de um ra mal
do gasoduto até Goiás e Distiito Federal?
Justificação
A construção de um ramal do Gasoduto Brasil-Bolívia até Goiás e o Distrito Federal é um anseio
antigo do povo do Centro-Oeste. O gás natural é a
fonte energética mais barata e menos poluente que
pode ser disponibilizadaatualmente e to das as in dús trias da região serão altamente beneficiadas. Ao pas sar por Goiás, o gasoduto estará percorrendo a maior
área agri cul tá vel do mun do e per mi ti rá o ba ra te a mento da agricultura, com repercussões favoráveis para
toda a nação.
As nego ci a ções já es tão em es tá gio avan ça do e
existe, inclusive, um protocolo assinado. O Governo
Fe de ral, con tu do, parece não es tar dan do ao ga so duto a prioridade que ele merece. Há notícias de que o
Ministério estaria pensando em suspender a construção do ramal que viria até Goiás e o Distrito Federal.
Ora, isso representa uma quebra de compromisso
que viria a prejudicar enormemente toda a região.
O governo alega que a contenção orçamentária
não permite a construção do ramal e ainda acrescenta que Goiás e o Distrito Federal não possuem deman da que jus ti fi que o in ves ti men to. Tais ar gu men tos
são inaceitáveis.
Primeiramente, não seria justo que Goiás e Dis trito Federal constituíssem as duas únicas Unidades
Federativas – no conjunto das regiões Centro-Oeste,
Sul e Sudeste – que teriam negado o acesso a esse
insumo fundamental para a promoção do desenvolvimentoeconômico. Per der o gás se ria per der o mí ni mo
de compensação estratégica pelos altos custos de
transporte da re gião. O gás é im pres cin dí vel para que
as indústrias se tornem mais competitivas na economia globalizada.
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Em segundo lugar, não se pode condenar toda
uma região ao atraso. Todos os estudos técnicos dis poníveis indicam que o governo brasileiro caminha
para um gran de con su mo do gás como al ter na ti va energética de grande economicidade. Negar a Go iás essa opor tu ni da de se ria pro mo ver o subdesenvolvimento e praticar um ato de incoerência macroeconômica. Além disso, a criação de condições favoráveis ao de senvolvimentoé a única sa í da para re du zir os
focos de tensão social e violência urbana na região.
Por essa razão, tendo em vista a necessidade
de ace le rar mos ao má xi mo a cons tru ção do ga so du to
até Goiás, requeiro com urgência do Ministério das
Minas e Energia a informação acima solicitada.
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor
Mauro Miranda.
(À Mesa, para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes de
Barros.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 54, DE 2001
Denomina “Aeroporto Internacional
de Viracopos-Governador Mário Covas” o
Aeroporto Internacional de Viracopos. na
cidade de Campinas, no Estado de São
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Aeroporto Internacional de Viracopos-Governador Mário Covas” o Ae roporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente iniciativa tem o objetivo de homenagear a figura do inesquecível Governador Mário Covas, um dos mais ilus tres ho mens pú bli cos da his tó ria
do Estado de São Paulo e desse País.
Nascido na cidade de Santos, em São Paulo, o
saudoso Mário Covas foi uma das personalidades
mais expressivas de nossa política recente. Formado
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em engenharia civil pela Escola Politécnica da Univer si da de de São Pa u lo (USP) em 1955 e em quí mi ca
industrial pela Escola Técnica Bandeirantes, Mário
Covas iniciou sua carreira como Diretor de Serviços
Públicos, assumindo logo mais o cargo de Secretário
de Obras da Prefeitura de Santos.
Eleito Deputado Federal em 1962, teve seus direitos políticos cassados pela ditadura militar por dez
anos, só retomando à vida pública em 1979, quando
assumiu a presidência do MDB paulista.
Desde aquela data, lutou incansavelmente pela
redemocratização do País e construiu, com suas realizações como político e como administrador, uma bi ografia inatacável, firmando-se como um dos estadista mais admiráveis deste imenso Brasil.
É com muito orgulho, portanto, que propomos
dar o nome de Mário Covas ao Aeroporto Internacional de Vi ra co pos, como uma jus ta for ma de per pe tu ar
sua memória.
Ressaltamos, por oportuno, que a proposição
não acarretará os problemas econômicos e de se gurança que vitimavam outros projetos envolvendo a alteração de nome de aeroportos, uma vez que é preservada a designação original.
Nesse sentido, e cientes de ser esta uma homenagem desta Casa ao ex-Governador Mário Covas
solicitamos a colaboração dos nobres Pares para a
aprovação da presente iniciativa.
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor
Pedro Piva.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 55, DE 2001
Acrescenta dispositivo à Lei nº
9.656, de 3 de junho de 1998, dispondo
sobre a inclusão na cobertura, pelos planos de saúde, das sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia
e terapia ocupacional.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 12 da Lei nº 9.656, de 3 de ju nho de
1998, pas sa a vi go rar acres ci do da se guin te alí nea c:
Art. 12 ...................................................
I – .........................................................
c) cobertura de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional, cuja necessidade esteja
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relacionada à continuidade de assistência
médica ambulatorial ou hospitalar;

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

Art. 2º A extensão da cobertura, os critérios e o número de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional serão definidos por resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.

LEI Nº 9.656, DE 3 DE JUNHO DE 1998

Justificação
A lei dos planos de saúde veio atender às demandas da sociedade, que até então permaneceu à
mercê das administradoras des ses pla nos, pre o cu padas unicamente com seu próprio lucro.
Esse instrumento legal propiciou muitos avanços quanto à cobertura obrigatória em cada segmentação dis po ní vel (am bu la to ri al, hos pi ta lar com ou sem
obstetrícia, odontológica), oferecendo número ilimitado de consultas em todas as especialidades médicas
reconhecidas e também os serviços de apoio diagnóstico necessários.
Entretanto, essa cobertura, ainda que bastante
es ten di da, não ofe re ce toda a as sis tên cia à sa ú de necessária para abranger as “doenças listadas na Clas sificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização
Mundial de Saúde” – da forma como dispõe o caput
do art. 10 da lei –, tendo em vis ta que não ga ran te aos
pacientes sessões de fisioterapia (só garantida nos
planos hospitalares), fonoaudiologia, psicologia, nutrição e terapia ocupacional.
Como essa assistência é essencial para a recuperação ou a estabilização da saúde de muitos pacientes (fonoaudiologia para os deficientes auditivos,
nu tri ção para os por ta do res de obe si da de mór bi da ou
hipertensão, fisioterapia para os portadores de doençasneurológicas ou acidentados,terapia ocupacional
para os pacientes psiquiátricos, citando apenas alguns exemplos), consideramos que a lei deve obrigar
essa cobertura, cuja extensão, em termos de número
de sessões e critérios obrigatórios, poderá ser limitada por resolução da recém-criada Agência Nacional
de Sa ú de Su ple men tar (da mes ma for ma como fo ram
editadas resoluções do Conselho de Saúde Suplementar para regulamentar a cobertura a transplantes
e doenças psiquiátricas).
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor
Lúcio Alcântara.

Dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde.
O Presidente da República,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e
a vi gên cia de pla nos ou se gu ros pri va dos de as sis tência à saúde que contenham redução ou extensão da
cobertura assistencial e do padrão de conforto de in ternação hospitalar, em relação ao plano referência
definido no art. 10, desde que observadas as seguintes exigências mínimas:
I -– quando incluir atendimento ambulatorial:
a) cobertura de consultas médicas, em número
ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, re conhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e
tratamento e demais procedimentos ambulatoriais,
solicitados pelo médico assistente.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais - decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 56, DE 2001
Concede isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados incidente sobre veículos automotores para transporte de passageiros e de carga, bem como
sobre equipamentos para construção e
manutenção de rodovias, quando adquiridos por Prefeituras Municipais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Pro du tos
Industrializados,até 31 de dezembro de 2007, os veículos automotores para transporte de passageiros e
de carga, bem como os equipamentos para construção e conservação de rodovias, quando adquiridos
pelas Prefeituras Municipais.
§ 1º Os equipamentos para construção, para
manutenção de rodovias, objeto da isenção, serão
discriminados em ato do Poder Executivo.
§ 2º A isenção será reconhecida em ato do órgão administrador do tributo, mediante solicitação do
Prefeito Municipal em que justifique a necessidade e
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a disponibilidade de recursos orçamentários para a
aquisição.
Art. 2º Fica assegurada a manutenção do crédito relativo a matérias primas, produtos intermediários
e ma te ri al de em ba la gem em pre ga dos nos bens ob jeto da isenção de que trata o art. 1º.
Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
Justificação
As Prefeituras Municipais exercem importante
papel de complementação da rede rodoviária, fazendo sua capilarização no nível local, a partir dos troncos nacionais e estaduais. O fluxo da produção, principalmente agropecuária, depende em grande parte
des sa rede ter ciá ria de ro do vi as. A sua au sên cia, ou a
sua ma conservação, é, reconhecidamente, fator de
improdutividade, de perdas e de encarecimento da
produção.
De outra parte, as prefeituras tem assumido im portante papel no transporte, principalmente de passageiros, dentro de seu território ou dele para os municípios vizinhos. Esse transporte público, em condições que raramente estimulam o interesse da iniciativa privada, como seria o ideal, é extremamente importante na racionalização, por exemplo, das redes
de ensino, de saúde, de assistência técnica e extensão rural e outras a cargo do município.
Para ilustrar, basta verificar que um serviço de
ônibus que recolha os alunos das áreas rurais para a
sede do município ou para determinados pontos de
aglutinação permite que o ensino seja melhor ministrado em instalações mais condignas, com professorado melhor preparado e remunerado, do que em
uma série de pequenas e precárias escolas em pontos iso la dos, aten di dos por um nú me ro ma i or e sa cri ficado de professores.
Hoje, existe uma clara visão da necessidade de
for ta le cer as ad mi nis tra ções mu ni ci pa is, em ques tões
como essas, até como forma de, atendendo melhor
aos seus cidadãos, atenuar a migração para as periferias das grandes cidades e minorar a pletora de
conseqüências danosas que ela acarreta. O investimento que se faça nos municípios será sempre menos oneroso que o dispêndio causado pelo inchaço
das grandes cidades, que têm sua qualidade de vida
deteriorada e absoluta incapacidade de administrar
satisfatoriamente o problema.
A isen ção do im pos to so bre pro du tos in dus tri a lizados que se pleiteia neste projeto decorre dessa linha de raciocínio. Evidentemente, há uma pequena
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renúncia de receita a considerar. Todavia, em primeiro lugar essa renúncia afeta os próprios beneficiários
que, constitucionalmente, têm participação no produto da arrecadação do imposto. Em segundo lugar, ela
representa investimento na melhoria do padrão de
vida dos cidadãos do interior, principalmente, e, portanto, na fixação das populações em pequenas cidades.
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor
Casildo Maldaner.
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – 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
Antonio Paes de Barros.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2001
Altera o Regimento Interno do Senado Federal e a Resolução nº 20, de 1993,
que trata do Código de Ética e Decoro
Parlamentar, estabelecendo normas sobre o recebimento de informações reservadas pelo Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Esta Resolução estabelece normas para
a tra mi ta ção de in for ma ções re ser va das no âm bi to do
Senado Federal.
Art. 2º O inciso I do art. 157 do Regimento Inter no do Se na do Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te
redação:
“Art. 157. Não será lido, nem constituirá objeto de comunicação em sessão pública, documento de caráter sigiloso, observando-se, quanto ao expediente dessa natureza, as seguintes normas:
I – se houver sido remetido ao Senado
a requerimento de Senador, o Presidente da
Mesa dele dará conhecimento, em particular, ao requerente; (NR)
.........................................................."
Art. 3º O art. 157 do Re gi men to Inter no do Senado Federal passa a vigorar acrescido do seguinte pa rágrafo único:
“Art 157. ..............................................
............................................................
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Parágrafo único. O Senador que receber as informações nos termos do inciso I
deste artigo poderá formular diretamente à
Comissão de Constituição, Justiça e Ci dadania consulta sobre o caráter sigiloso alegado pelo emitente da informação.(AC)
Art. 4º O inciso IV do art. 10 da Resolução nº 20,
de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. Considera-se incurso na sanção de perda temporária do exercício do
mandato, quando não for aplicável penalidade mais grave, o Senador que:
............................................................
IV — revelar informações e do cumentos oficiais de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento na forma regimental,
ressalvada a hipótese de demonstração da
impropriedade do caráter sigiloso imputado
à documentação; (NR)
..........................................................................
Art. 5º O art. 10 da Resolução nº 20, de 1993,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 10. ...............................................
.............................................................
Parágrafo único. As informações e documentos oficiais relativos ao inciso IV deste artigo deverão conter justificativas fundamentadas acerca do caráter reservado alegado pelo emitente, com citação dos dispositivos legais aplicáveis e precisa delimitação da extensão da reserva."(AC)
Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua publicação.
Justificação
O Projeto de Resolução em tela tem por propósito-disciplinar, no âmbito interno do Senado Federal,
o trâmite de in for ma ções re ce bi das com ca rá ter de sigi lo. A ques tão do si gi lo de do cu men tos tem me re ci do
grande atenção ultimamente, principalmente quando
envolve informações manipuladas pelo setor público.
Existe grande controvérsia acerca da possibilidade
de cer tas ações de en tes pú bli cos fi ca rem sob o man to da confidencialidade, em detrimento de sua ampla
divulgação. Nesse sentido, torna-se imperiosa a fixação de normas regimentais que disciplinem o trato
dessas informações nesta Casa Legislativa.
Nos últimos tempos, multiplicam-se as respostas formuladas a requerimentos de informações em
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que o emi ten te toma a ini ci a ti va uni la te ral de re cla mar
a manutenção do sigilo dos dados enviados, aler tando sobre as conseqüências da possível divulgação
das informações.
Tal como estabelecido atu al men te, o Re gi men to
Interno do Senado Federal não permite margem de
manobra para que o destinatário das informações
con tes te o ca rá ter con fi den ci al ale ga do pelo emi ten te.
Em regra, o Poder Executivo atribui, como prestador
da informação, tarja de sigilo sobre determinada documentação, e o destinatário fica obrigado a conservar como tal tudo que lhe for comunicado. Caso entenda impertinente a preservação do sigilo alegado e
divulgue a informação, sujeita-se ao disposto no art.
10 da Resolução nº 20, de 1993, que trata do Código
de Éti ca e De co ro Par la men tar, sen do in cur so na sanção de perda temporária do exercício do mandato.
Enten de mos que o dis ci pli na men to atu al da matéria mostra-se precário, ao atribuir ao Poder Executivo a prerrogativa exclusiva de, sempre que julgar
oportuno e conveniente, definir a natureza reservada
da informação. Esse procedimento atenta contra o
princípio do equilíbrio dos Poderes constituídos, podendo ensejar abusos do remetente dos documentos
e limitar o pleno exercício do mandato parlamentar.
A redação aqui proposta estabelece a possibilidade de, sempre que julgar pertinente, o senador
destinatário das informações solicitar diretamente à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia (CCJ)
umpronunciamento acerca da natureza re ser va da da
documentação. Com efeito, entre as atribuições da
CCJ encontra-se opinar sobre a constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe
1
forem submetidas . Em a CCJ fixando entendimento
pela publicidade dos dados que lhe foram submetidos, o senador, ao divulgar as informações, estaria
devidamente amparado contra qualquer representação que alegue quebra de decoro parlamentar:²
¹Cf art. 101. I. do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.
²Importa destacar que, eventualmente, a divulgação das informações poderia ser contestada judicialmente, Nessa situação, o pro nunciamento da CCJ ofereceria subsídios fortes para refutar a
tese da res pon sa bi li za ção da que le que di vul gou os da dos.

Em seguidas oportunidades, ademais, o Poder
Executivo tacha de sigilosa determinadamatéria sem
fornecer os fundamentos jurídicos desse procedimento. Desnecessário salientar que a motivação
constitui-se uma das premissas básicas dos atos ad ministrativos, conferindo a necessária transparência
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à Administração Pública. Assim, pro põe-se a in clu são
do parágrafo único ao art. 10, da Resolução nº 20, de
1993, exigindo-se do remetente das informações os
motivos que o levaram a considerar a documentação
sujeita a tratamento confidencial. Além disso, levando-se em conta a possibilidade de apenas parcela
dos documentos encaminhados ter cunho reservado,
impõe-se a precisa delimitação do alcance do sigilo,
evi tan do-se dar tra ta men to eqüâ ni me a ob je tos dis tintos.
Aproveita-se o ensejo para adequar a redação
do inciso I do art. 157 do Regimento ao disposto no
art. 215, I, a, do mesmo diploma normativo. De fato, a
retirada da expressão “ainda que em cumprimento à
manifestação do Plenário”, atualmente em vigor, impõe-se para restar claro que, a partir da Constituição
Federal de 1988, não há a necessidade da manifestação do Plenário para a solicitação de informações,
3
mesmo de cunho reservado.
Enfim, certos de que esta Proposição possibilitará expressivo aperfeiçoamento do exercício do
mandato parlamentar, solicitamos de nossos nobres
pares apoio para sua aprovação.
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. _ Se na dor
Moreira Mendes.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
Regimento Interno do Senado Federal
....................................................................................
Art. 157. Não será lido, nem constituirá objeto de
co mu ni ca ção em ses são pú bli ca, do cu men to de ca ráter sigiloso, observando-se, quanto ao expediente
dessa natureza, as seguintes normas:
I – se hou ver sido re me ti do ao Se na do a re que ri mento de Senador, ainda que em cumprimento à ma nifestação do Plenário, o Presidente da Mesa dele
dará conhecimento, em particular, ao requerente;
....................................................................................
³A Constituição exige, apenas, a manifestação da Mesa, consoante o dis pos to no art. 50, § 2º.

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1993
Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar.
O Senado Federal resolve:
....................................................................................
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Art. 10. Considera-se incurso na sanção de per da temporária do exercício do mandato, quando não
for aplicável penalidade mais grave, o Senador que:
I – reincidir nas hipóteses do artigo antecedente;
II – praticar transgressão grave ou reiterada aos
preceitos do Regimento Interno ou deste Código, especialmente quanto à observância do disposto no art. 6º;
III – revelar conteúdo de debates ou deliberações que o Senado ou Comissão haja resolvido devam ficar secretos;
IV – revelar informações e documentos oficiais
de ca rá ter re ser va do, de que te nha tido co nhe ci men to
na forma regimental;
V – faltar, sem motivo justificado, a dez sessões
or di ná ri as con se cu ti vas ou a qua ren ta e cin co in ter caladas, dentro da sessão legislativa ordinária ou extraordinária.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Presidência comunica ao Plenário que o projeto lido será
publicado e, em seguida, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos
termos do art. 401,§ 1º do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Antonio Paes de Barros.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2001
Altera a Resolução nº 78, de 1998,
do Senado Federal, para excluir as concessões de garantia que menciona do
âmbito das operações de crédito.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O inciso II do artigo 2º da Resolução nº
78, de 1998, do Senado Fe de ral, pas sa a vi go rar com
a seguinte redação:
“Art. 2º ................................................
.............................................................
II – A concessão de qualquer garantia,
ressalvada e prestada por fundo oficial de
aval criado por lei, para lastrear empréstimos bancários concedidos a mini e pequenos produtores rurais ou a suas cooperativas, a micro e pequenas empresas, a pessoas físicas que realizam empreendimentos
de natureza profissional, comercial ou industrial, de pequeno porte, ou às suas associações.(NR)
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..............................................................
Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua publicação.
Justificação
É inegável que a Resolução nº 78, de 1998,
aprimorou, de forma substantiva, o mecanismo de
con tro le do pro ces so de en di vi da men to dos es ta dos e
dos municípios, instrumentalizando, com eficácia, o
exercício de atribuição privativa conferida ao Senado
Federal pela Constituição de 1988.
É igualmente verdadeiro que o recente processo de consolidação e de refinanciamento de dívidas
estaduais e municipais pela União veio, também, a
contribuir para a pretendida e almejada ordenação
das finanças públicas, sobretudo no que diz respeito
à função e ao alcance dos empréstimos e financiamentos na estrutura das despesas públicas.
A despeito da oportunidade e dos efeitos advindos desses avanços, o fato é que no atual cenário do
País, com ainda elevados índices de desemprego e
todas as suas consequências, notadamente nos cen tros urbanos, faz-se necessária a adoção de mecanismos que compatibilizem esse controle do processo de endividamento público com a amenização des se quadro.
É de conhecimento ge ral que a cri a ção de no vas
oportunidades de ocupação está estreitamente re lacionada à estipulação de mecanismos voltados para
a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos,
vez que estes são geradores de emprego, a baixo
custo.
Na tentativa de obter ren da para si e seus fa mi li ares, mu i tos che fes de fa mí lia _ en tre es tes gran de in cidência de mulheres _ iniciam uma atividade econômica por conta própria a partir do que sabem fazer.
Muitos investem o que não possuem, na esperança de proporcionar “melhores dias aos seus”. Canalizam a totalidade de suas energias e esperanças
para criar, manter e fazer cres cer sua em pre sa com a
ajuda da família. Carecem de tecnologia, de recursos
financeiros, de capacidade administrativa, mas são
impulsionados pela necessidade de sobrevivência da
família e pela von ta de de vi ver ho nes ta men te, ve to res
que ge ram ener gia imen su rá vel e têm cons tru í do mu itas histórias exemplares, verdadeiras lições de auto-ajuda e de dignidade.
Por me no res que se jam, es ses ne gó ci os po dem
ser reconhecidos como empresas, visto que investem, correm riscos e visam ao lucro.
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O papel que os micronegócios desempenham
na melhoria da qualidade de vida dessas famílias
pode ser ampliado se essas fa mí li as ti ve rem aces so a
um dos ingredientes necessários à consolidação e
crescimento des sas em pre sas _ o cré di to. Entre tan to,
a gran de ma i o ria não dis põe das ga ran ti as usu al mente exigidas pelos bancos.
Segundo levantamento da OIT, estima-se a
existência de 13,5 milhões de microempreendedores,
potenciais demandantes de microcrédito.
Cons ci en tes do pro ble ma, al guns es ta dos e municípios pretendem destinar recursos para a criação
de Fundos de Aval, com o objetivo de conceder garantia para financiamentos aos microempreendedores, for ma is e in for ma is, jun to a en ti da des ope ra do ras
de mi cro cré di to, pro mo ven do a me lho ria dos ní ve is de
ocupação, em pre go e ren da, in cen ti van do a mi gra ção
para a eco no mia for mal, con tri bu in do para a er ra di cação da pobreza e promovendo o desenvolvimento lo cal/regional.
Essa garantia seria concedida por meio de con vênio, dispensando o estado ou município de comparecer em cada um dos contratos a serem celebrados
entre os agentes financeiros e os referidos tomadores.
É importante ressaltar que após liquidados os
contratos amparados pela garantia, o saldo do Fundo
de Aval retorna aos cofres do Poder Público, não se
constituindo em efetiva saída de recursos.
Por seu tur no, as dis po si ções con ti das no art. 19
da Resolução nº 78/98, que tratam das condições e
exigências a serem observadas pelo setor público na
concessão de garantias, da maneira como definidas,
representam, de fato, fator restritivo a que se consiga
levar o crédito a esses microempreendedores. Como
é sabido, as normas desse artigo se aplicam a contextos normais e usuais em que se insere o endividamento do setor público; elas não alcançam situações
estratégicas e excepcionais, como as contidas nas
concessões de garantias à microempreendedores,
isso de for ma in de pen den te da na tu re za de seu ne gócio, e que evolvem risco operacional para os tesouros
estaduais e municipais.
Usualmente, estratégias dessa natureza
acham-se voltadas para um grande número de beneficários, que são agentes econômicos de diferentes
portes e se encontram nas mais variadas situações
patrimonial e de liquidez, tornando impraticável a
operacionalização quanto ao oferecimento das contragarantias exigidas nos termos da Resolução nº
78/98. Essa diversidade de situações, a incerteza e o
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desconhecimento apriorístico do universo concreto
dos beneficiários impossibilitam que se defina, de for ma inequívoca, as contragarantias a serem por eles
oferecidas, sem que, para tanto, não se in cor ra em re ais restrições quanto a eficácia e o pleno alcance da
geração de emprego pretendida.
Nesse contexto, fica claro e evidenciado que o
acesso ao crédito por parte do microempreendedor
está na diretadependência da pres ta ção de ga ran ti as
pelo poder público, que, por sua vez, como enfatizado, requer a exclusão dessa modalidade de assistência financeira da sujeição às normas que disciplinam
as concessões de garantias por parte de estados e
municípios. É o que pretendemos com a proposição
que ora apresentamos.
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor
Ney Suassuna.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O projeto lido será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Paes de Bar ros.
É lido o seguinte:
OF. SF. Nº 267/2001
Brasília, 29 de março de 2001
Exmº Sr
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em 6 de de zem bro úl ti mo, foi apro va do o Pro je to
de Lei do Senado nº 175, de 2000, de autoria do Senador Paulo Hartung, que dispõe sobre a atualização
monetária dos valores expressos em reais na Lei nº
9.250, de 26 de de zem bro de 1995, que al te ra a le gis lação do Imposto sobre a Renda das pessoas físicas,
e dá outras providências.
Tendo sido re me ti da a esta Casa em 22 de fe ve reiro do cor ren te ano, so li ci to as ges tões de V. Exª no
sentido de que dê pri o ri da de à apreciação da referida
matéria.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª
protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Jader Barbalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O expediente lido vai à publicação.
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Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Paes de Bar ros.
É lido o seguinte:
OF. GLPFL Nº 68/1
Brasília, 29 de março de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Waldeck Ornelas, para ocupar, como titular, a vaga deste
par ti do na Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e parecer da Medida Provisória nº 2.076-35, de
27-3-2001, que ”Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, para dispor sobre o trabalho a tempo
parcial, a suspensão do contrato de trabalho e o programa de qualificação profissional, modifica as Leis
nºs 4.923, de 23 de dezembro de 1965, 6.321, de 14
de abril de 1976, 6.494, de 7 de dezembro de 1977,
7.998, de 11 de janeiro de 1990, e 9.601, de 21 de ja neiro de 1998, e dá outras providências, ficando assim constituída:
Titulares
Suplentes
Waldeck Ornelas
Mozarildo Cavalcanti
Maria do Carmo Alves
Geraldo Althoff
Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Presidência designa o Senhor Senador Waldeck Ornelas,
como ti tu lar, para in te grar a Co mis são Mis ta in cum bi da
de apre ci ar a Me di da Pro vi só ria nº 2.076-35, de con for midade com o expediente que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Paes de Bar ros.
É lido o seguinte:
OF. GLPFL Nº 69/1
Brasília, 29 de março de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Jonas Pinheiro, para ocupar, como suplente, a vaga
deste partido na Comissão Mista incumbida do estudo e parecer da Medida Provisória nº 2.097-38, de
27-3-2001, 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”, ficando
assim constituída:
Titulares
Suplentes
Carlos Patrocínio
Jonas Pinheiro
José Agripino
Bello Parga
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Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Presidência designa o Senhor Senador Jonas Pinheiro,
como suplente, para integrar a Comissão Mista incumbida de apreciar a Medida Provisória nº 2.097-38, de
conformidade com o expediente que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Paes de Bar ros.
É lido o seguinte:
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Nos termos regimentais, indico o Senador José
Coelho, para ocupar, como suplente, a vaga deste
partido na Comissão Mista incumbida do estudo e Parecer da Medida Provisória nº 2.103-39, de 27-3-2001,
que “Dis põe so bro ope ra ções fi nan ce i ras en tre o Te souro Nacional e as entidades que menciona, e dá outras
providências”, ficando assim constituída:
Titulares
Romeu Tuma
Maria do Carmo Alves

Suplentes
José Coelho
José Agripino

OF. GLPFL Nº 70/01
Brasília, 29 de marco de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Waldeck Ornelas, para ocupar, como titular, a vaga deste
par ti do na Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e parecer da Medida Provisória nº 2.102-29, de
27-3-2001, que “Acresce e altera dispositivos das
Leis nºs 8.437, de 30 de junho de 1992, 9.028, de 12
de abril de 1995, 9.494, de 10 de setembro de 1997,
7.347, de 24 de ju lho de 1985, 8.429, de 2 de ju nho de
1992, 9.704, de 17 de novembro de 1998, do Decreto-Lei nº 5.452, de lº de maio e 1943, das Leis nºs
5.869, de 11 de janeiro de 1973, e 4.348, de 26 de ju nho de 1964, e dá ou tras pro vi dên ci as”, fi can do as sim
constituída:
Titulares
Bernardo Cabral
Waldeck Ornelas

Suplentes
Romeu Tuma
Moreira Mendes

Atenciosamente, – Hugo Napoleão, Líder do
PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Presidência designa o Sr. Senador Waldeck Ornelas,
como titular, indicado pela Liderança do PFL, para
compor a Comissão Mista destinada a apreciar a
Medida Provisória n.º 2.102-29, de 2001, de conformidade com o expediente que acaba de ser lido..
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Antonio Paes de
Barros.
É lido o seguinte:
OF. GLPFL Nº 071/01
Brasília, 29 de março de 2001
Senhor Presidente,

Atenciosamente, – Hugo Napoleão, Líder do
PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Presidência designa o Sr. Senador José Coêlho, como suplente, indicado pela Liderança do PFL, para compor
a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro vi só ria n.º 2.103-39, de 2001, de con for mi da de com o
expediente que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secre tá rio em exer cí cio, Se na dor Anto nio Paes de Bar ros.
É lido o seguinte:
OF. GLPFL Nº 072/01
Brasília, 29 de março de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador José
Agripino para ocupar, como suplente, a vaga deste
par ti do na Co mis são Mis ta in cum bi da do es tu do e parecer da Medida Provisória nº 2.109-50, de
27-3-2001, que “Acresce e altera dispositivos do Decre to-Lei nº 3.365, de 21 de ju nho de 1941, das Leis nº
4.504, de 30 de novembro de 1964, 8.177, de 1º de
março de 1991, 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
dá outras providências”, ficando assim constituída:
Titulares
Bernardo Cabral
Carlos Patrocínio

Suplentes
Edison Lobão
José Agripino

Atenciosamente, – Hugo Napoleão, Líder do
PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Presidência designa o Sr. Se na dor José Agri pi no, como su plente, indicado pela Liderança do PFL, para compor
a Co mis são Mis ta des ti na da a apre ci ar a Me di da Pro visória n.º 2.109-50, de 2001.
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So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Antero Paes de Barros.
É lido o seguinte:

ABRIL 2001
Abril de 2001

Interno, a matéria de pen de, para a sua apro va ção, do
voto favorável de três quintos da composição da
Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico.
Votação da Emenda nº 1, da CCJ, substitutivo,
que tem preferência regimental.

Ofício nº 515-L-PFL/2001
Brasília, 4 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência a Deputada Celcita
Pinheiro para, como membro suplente, fazer parte da
Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida
Provisória nº 2.118-29, de 27 de março de 2001, que
“Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o re fi nan ci a men to, pela União, da dí vi da pú bli ca
mobiliária e outros que especifica, de responsabilidade dos Municípios”, em substituição ao Deputado Pe dro Pedrossian.
Atenciosamente, _ Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFL/PST.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Será fe i ta a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 1996
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1996,
tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que acresce § 5º ao art. 64 da
Constituição Federal, com o seguinte teor:
Art. 64 § 5º: “Terá início pelo Senado a discussão e votação dos Projetos que interfiram nas relações federativas”, tendo
Parecer sob nº 277, de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Josaphat Marinho, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão deliberativa ordinária de 24 de outubro de
1997.
Passa-se à votação.
De acordo com o disposto no art. 60, §2º, da
Constituição Federal, c/c art. 288, II, do Regimento

O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Para
encaminhar a votação, tem a palavra o Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT –
AM. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Senado fi cou, de certa forma, inferiorizado pelo
dispositivo da Constituição que torna obrigatório o
início de tramitação pela Câmara dos Deputados
dos projetos de iniciativa do Poder Executivo. E os
projetos mais importantes, mais substanciosos
são realmente os enviados pelo Governo Federal,
porque são elaborados por um corpo técnico que
consegue fazer muitas vezes – nem sempre – projetos de boa qualidade. E também porque várias
proposições são de competência privativa do Presidente da República.
Com o início obrigatório pela Câmara dos
Deputados, esses projetos já chegam aqui, portanto, para a revisão. E como acontece freqüen temente, Sr. Presidente, votam-se projetos cheios
de defeitos, imperfeitos, e este Senado não cor rige, não retifica, sob a alegação de que é projeto
urgente e que o retorno à Câmara dos Deputados
atrasaria, retardaria muito a sua transformação em
lei. Por isso, Sr. Presidente, é que digo que o Senado ficou de certa forma inferiorizado no pro cesso legislativo. Vem agora o Senador Waldeck
Ornelas corrigindo ou reduzindo essa desigualdade mediante essa emenda, contra a qual eu nada
tenho, Se nador, mas me parece que melhor seria
a emenda à Constituição já aprovada na Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania – não me
lembro se também pelo Plenário, de autoria do
Senador Lúcio Alcântara, que estabelece a al ternância. Os projetos de iniciativa do Poder Execu tivo iniciar-se-ão alternadamente pela Câmara e
pelo Senado. Esse projeto não colide exatamente
com o seu. Não são excludentes, mas o de V. Exª,
me permita, tem também o defeito de não ser mu ito preciso, porque acredito que se vão estabelecer
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discussões sobre o que interfere com as relações
federativas. Enquanto o do Senador Lúcio Alcân tara, não há dúvida alguma, estabelece que será lá
e cá, lá e cá, alternadamente.
Dessa forma, se realmente o projeto de V. Exª,
Senador Waldeck Ornelas, for votado hoje, voto favoravelmente, mas gostaria que fosse dada prioridade à emenda do Senador Lúcio Alcântara, se ela
ainda não tiver sido aprovada neste Plenário. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tenho
certeza de que foi.
Era o que eu tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Jefferson
Péres, o Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Apelo
aos Srs. Senadores que estejam em seus gabinetes
ou em outras dependências do Senado para que venham ao plenário, porque teremos votação nominal.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo a palavra ao Senador Waldeck Ornelas.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se de uma
emenda que apresentei em fevereiro de 1996.
Desde então, tenho tido preocupação constante e permanente em diferenciar, examinar e valorizar
a participação e o papel do Senado Federal como
casa da Federação.
É por isso que tomei como critério, no estabelecimento desta exceção à regra geral, que é o início
de tramitação das matérias pela Câmara dos Deputados, a proposta de que os assuntos de natureza
federativa que interessem determinadamente a um
ou mais Estados tenham o início de sua tramitação
pelo Senado Federal.
Isso me parece não apenas atender ao que
defende o Senador Jeffeson Péres, cujas palavras
agradeço, como também tem sido um tema constante das discussões que tenho tido com o Senador Lúcio Alcântara, que trabalha também com a preocupação de não termos um sistema em que as duas
Casas concorram nas mesmas matérias, uma funcionando como revisora da outra. Devemos procurar
enfatizar aqueles itens que dizem respeito a uma
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competência privativa e específica do Senado Federal. De modo que são aspectos que se com plementam, esses da observação do Senador Jef ferson Péres e os da proposta do Senador Lúcio
Alcântara.
Esse projeto mereceu parecer e análise profunda feita por um dos grandes juristas que ocuparam cadeira nesta Casa, Senador Josaphat Marinho.
S. Exª que exerceu até a legislatura passada o seu
mandato e fundamentou o parecer citando vários juristas de renome no que diz respeito à questão federativa e à natureza das relações entre a União e os
Estados membros.
Considero, ainda que a emenda do Senador
Lúcio Alcântara tenha sido aprovada e encaminhada
à Câmara, a possibilidade que lhe seja dado lá um
encaminhamento conjunto. O importante é que se
chegue a uma revisão dessa questão e que se possa, cada vez mais e de modo afirmativo, fortalecer e
valorizar o papel do Senado particularmente no que
diz respeito às atividades federativas, ao fortalecimento da Federação. Esse me parece o objetivo fundamental que deve ser buscado por todos nós, Senadores. Por essa razão peço o apoio de todos a
essa emenda constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
As Lideranças poderão orientar as suas respectivas Bancadas.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, o Partido Socialista Brasileiro en caminha o voto “sim”.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, o PFL encaminha o voto “sim”.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP) – O
PSDB encaminha o voto “sim”.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – A Liderança do Bloco recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O
PSB, o PFL, o PSDB, o PMDB e o Bloco en caminham o voto “sim”.
(Procede-se à votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presidência vai encerrar a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.
Votaram SIM 66 Srs. Senadores.
Não houve voto contrário.
Não houve abstenção.
Total de votos: 66.
Aprovada a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Substitutivo.
Fica prejudicada a proposta.
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.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Ci da da nia que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exercício, Senador antero Paes de Barros.
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tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O caput do art. 64 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 64. A discussão e votação dos
projetos de lei de iniciativa do Presidente da
República, do Supremo Tribunal Federal,
dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos terão início na Câmara dos Deputados, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.”
(NR)
“............................................................”
Art. 2º O art. 64 da Constituição Federal passa a
vigorar acrescido do § 5º.

É lido o seguinte:
Da Comissão de Constituição
Justiça E Cidadania
PARECER Nº 128, DE 2001

“§ 5º Terão início no Senado Federal a
discussão e a votação dos projetos de lei que
tratem de aspectos atinentes à estrutura federativa do Estado e que interessem, determinadamente, a um ou mais Estados.” (AC)*

Redação, para o segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 7
de 1996.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente,
para o segundo turno.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apresenta a redação final, para o segundo turno,
da Proposta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 7, de 1996,
que acrescer § 5º ao art. 64 da Constituição Federal
com o seguinte teor:
Art. 64. § 5º “Terá início pelo Senado a discussão e votação dos Projetos que interfiram nas relações federativas.”
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de abril de
2001. – BernardoCabral,Pre si den te – Fran ce li no Pereira, Relator – José Eduardo Dutra – Maria do Carmo Alves – Álvaro Dias – Osmar Dias – Roberto Re quião – Antonio Carlos Magalhães – José Fogaça –
Pedro Piva – Carlos Patrocínio – Heloisa Helena.

O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:

ANEXO AO PARECER Nº 128, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Jader Barbalho, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2001
Altera o caput do art 64 da Constituição Federal, acrescendo-o de § 5º.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 213, DE 1999
COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 213, de
1999-Complementar, de autoria do Senador
Antero Paes de Barros, que altera o inciso V
do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18
de maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade), tendo
Parecer sob nº 206, de 2000, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Álvaro Dias, favorável,
com Emenda nº 1-CCJ, que oferece, e abstenção do Senador Bernardo Cabral.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis
perante a Mesa não foram oferecidas emendas à pro posição.
Passa-se à discussão em conjunto do projeto e
da emenda em turno único.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT) – Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) - Concedo a palavra ao Senador Antero Paes de Barros por
dez minutos.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este projeto trata
da inelegibilidade do Senador quan do con cor rer ao cargo de Senador, estando ele no meio do mandato.
Quero dizer que considero absolutamente normal o Senador da República ser candidato a Governador do seu Estado, considero absolutamente normal o Senador da República ser candidato a Presidente da República, mas não considero que mantemos a isonomia da disputa com um Senador sendo,
no meio de seu mandato, candidato a Senador. O De putado Esta du al pode par ti ci par da re e le i ção, pois ele
disputa a reeleição ao final do seu mandato. O meio
do mandato não é a data de reeleição do Senador. A
data de reeleição de Senador é ao final dos oito anos
de mandato.
A minha intenção com este projeto de lei é introduzir uma medida ética para que possamos manter a
isonomia da disputa. De acordo com as atuais regras,
a isonomia pode ser quebrada a partir do instante em
que o Senador, estando no meio de seu mandato,
pode perfeitamente - não estou dizendo que vai fazer
isso - as se gu rar ao lí der mu ni ci pal, ao pre fe i to mu ni cipal, que aqui, na luta do Orçamento da União, vai ten tar consolidar recursos para viabilizar o desenvolvimento daquele município.
Diante dessa possibilidade, proponho - com a
tran qüi li da de de quem será, no Estado do Mato Gros so, o único na condição de viver 2002 no meio de seu
man da to - essa pe que na cor re ção na lei. Que o Se na do da República dê o exemplo e mostre que não quer
privilégios para quebrar a isonomia de uma disputa
eleitoral.
Faço um ape lo à Casa. Não es tou li mi tan do di re ito político de nenhum Senador, mas apenas lutando
para que a disputa seja extremamente isonômica.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos
pelo prazo de dez minutos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL TO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na mesma linha de raciocínio do Senador
Antero Paes de Barros, quero emprestar o meu apoio
a este projeto. Faço-o por entender que não apenas
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esta alteração, mas muitas outras alterações no que
diz respeito à questão da inelegibilidade têm que ser
fe i tas por esta Casa. Uma de las é esta que aduz o Se nador Antero Paes de Barros.
A medida é de extrema justiça, Sr. Presidente.
Não con si de ro ra zoá vel que se per mi ta àque le que foi
ele i to para um man da to de oito anos, no mo men to em
que ainda dispõe de quatro anos, exatamente no
meio do seu mandato, poder disputar um novo mandato, de i xan do o res tan te do man da to que lhe foi con ferido pelo povo para o seu suplente. Esta é uma pro vidência saneadora, ética e importante para o Senado da República. Sou totalmente favorável, Senador
Antero Paes de Barros, à colocação de V. Exª.
Já passou da hora de esta Casa se manifestar
sobre ou tras es pé ci es de ine le gi bi li da des que per mane cem tan to na nos sa Cons ti tu i ção quan to na pró pria
lei. Quem é que pode entender uma legislação que
permite, por exem plo, o que ocor reu re cen te men te na
cidade de Anapólis? Lá, o ex-Governador Henrique
Santillo concorreu à Prefeitura contra seu irmão, o
ex-Deputado Federal Ademar Santillo. Pois bem, Sr.
Pre si den te, um de les ven ceu o ple i to e foi ele i to Pre fei to de Aná po lis e, como pre fe i to ele i to, ad qui riu o di re ito de concorrer a reeleição. Mas o ex-Governador
Henrique Santillo, pela única e exclusiva razão de ser
seu irmão, tendo com ele disputado o mandato, tornou-se ine le gí vel. Ou seja, duas pes so as se apre sen tam como aptas a participar de um pleito; uma delas
logra êxito e se elege e o outro é condenado, preliminarmente, a não poder concorrer mais. Enquanto
isso, o ou tro, ele i to, tem o di re i to de con cor rer a re e le i ção.
Sr; Presidente, a verdade é que, ao aprovarmos
a reeleição, ficou no corpo da Constituição uma série
de penduricalhos que são verdadeiros absurdos. Faz
mu i to bem o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros ao su ge rir essa modificação; ela evi ta que o de ten tor de man dato de oito anos, na metade de seu mandato, possa
pleitear mais oito anos quando ele ainda dispõe de
qua tro anos. Por tan to, a al te ra ção na le gis la ção é per feitamente cabível. A proposta é ética, é moral, é saneadora e é benéfica para esta Casa.
Faço esses comentários porque entendo que
esta Casa não deve fi car ape nas nes ta me di da. De vemos analisar essa questão da inelegibilidade como
um todo e subtrair, seja da Constituição ou da própria
lei, aquilo que restou depois de termos aprovado a
tese da reeleição.
É preciso que esta Casa estude o processo da
re e le i ção como um todo e faça uma ade qua ção na le -
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gislação da inelegibilidade, pois ela contém alguns
absurdos, alguns resquícios, alguns penduricalhos
que restaram depois que dela se tirou uma parte, o
caput, e se deixaram alguns incisos que hoje ferem
direitos líquidos e certos.
Portanto, gostaria de manifestar a minha posição pessoal favorável à proposta do Senador Antero
Paes de Barros.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM.) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Senadores, como está registrado em nossa
Ordem do Dia, abstive-me de votar na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O que o parecer registra, em determinada al tura, está assim vazado:
É a hipótese de que trata este projeto, em vir tude da qual um Senador da República, numa eleição
em que não põe a julgamento o seu mandato, não
corre maiores riscos, a não ser uma derrota eleitoral
sem significado, porque não lhes tira o mandato.
Entretanto, trata-se de uma eleição para o mesmíssimo cargo. Eleito, terá mais oito anos; não eleito,
disporá dos seus quatro anos restantes. E o fiz pela
abstenção, não por esse aspecto que, em verdade,
tem a sua procedência. Mas quando se convocou a
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te fo ram ele i tos Se nadores com absoluta demonstração da vontade popular. Aqueles votos diziam que queriam tais e tais candi da tos como Se na do res Cons ti tu in tes. Acon te ce que
vinham de mandatos anteriores, portanto, ainda com
quatro anos, Senadores que não tinham esse respaldo.
Um Senador pelo Amazonas, o saudoso Se nador Fábio Lucena, achando que não tinha legitimidade constituinte, foi ao povo e concorreu ao Senado
para legitimar a sua eleição como Constituinte. Se
esse projeto estivesse aprovado àquela altura, ele
não teria legitimidade, de acordo com o seu raciocínio, para voltar ao Senado como Constituinte.
Esse aspecto, Sr. Presidente, levou-me a votar
pela abs ten ção. Não fi ca ria em paz co mi go mes mo se
contribuísse para impedir que, no futuro, um assunto
dessa natureza se repetisse. Em se repetindo, isso
geraria um dilema da consciência daquele que gostaria de ver o seu mandato devidamente respaldado
pelo povo, sem, no entanto, poder fazê-lo.
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Por essa razão, Sr. Presidente, por me parecer
muito mais ético, moral e, sobretudo, responsável
pela vontade popular, é que mantenho a minha po sição de abstenção. E quando V. Exª determinar que
seja levada ao quadro, registrarei o meu voto pela
abstenção, mantendo a minha posição coerente na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jader Baralho) – Con cedo a palavra ao Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Senadores, quero me pronunciar especialmente em atenção ao Senador Bernardo Cabral, já que
como autor do parecer favorável a essa proposta do
Senador Antero Paes de Barros, lembrei-me, na discussão da matéria, do feito do saudoso Senador Fábio Lucena, de quem tive a honra de ser colega nesta
Casa.
É claro que uma Assembléia Nacional Constituinte justificaria, naquelas circunstâncias, plenamente
o gesto do Senador. Mas S. Exª não estaria impedido
de fazê-lo, Senador Bernardo Cabral, porque tive
esse cuidado ao apresentar à proposta do Senador
Antero Paes de Bar ros uma emen da que diz o se guin te: os Senadores que estiverem no meio do mandato,
salvo se renunciarem ao mesmo até a data da convenção partidária – e o Senador Fábio Lucena teve a
grandeza de re nun ci ar o seu man da to para dis pu tar a
eleição.
O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – S. Exª não
renunciou.
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Não
re nun ci ou? A in for ma ção que ti nha é que ti nha re nun ciado. Mas de qualquer forma S. Exª teria a oportunidade de concorrer a uma nova eleição renunciando o
mandato, e certamente o faria. Eu, que o conheci,
posso afirmar que, pela ousadia, pelo destemor, certamente o fa ria, se ne ces sá rio, para, como que ria, ser
Constituinte com a legitimidade do voto das urnas.
Portanto, Senador Antero Paes de Barros, Srªs
e Srs. Se na do res, o nos so pa re cer leva em con si de ração especialmente a eliminação de uma situação an ti-isonômica, permitindo a lisura, a transparência e a
isonomia do pro ces so ele i to ral, sem fa vo re ci men tos a
quem eventualmente detentor de um mandato de senador pos sa op tar por con quis tar um man da to de oito
anos sem correr qualquer risco.
Essa matéria não exige maior profundidade de
discussão. É uma matéria singela até e, por isso, por
economia de tempo, deixamos de abordar outros aspectos dessa questão.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) –
Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Eduar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dor Álvaro Dias, embora considere muito oportuna a
proposta, gos ta ria de ofe re cer uma pos sí vel su ges tão
a V. Exª, Relator que é da matéria. Quando dialogava
V. Exª com o Senador Bernardo Cabral e citou o caso
do Senador pelo Amazonas, dei-me conta de que tal vez o Senador Fábio Lucena, por querer ser eleito
Constituinte, dispor-se-ia mesmo a renunciar ao seu
mandato, anunciando-o na data da convenção par tidária, para que pudesse então ser escolhido por seu
partido. Mas o que venho sugerir a V. Exª, para um
caso semelhante, é que fosse possível anunciar a renúncia, por ocasião da data da convenção partidária,
sendo que ela só valeria para o final dos primeiros
quatro anos de mandato Por que razão? Porque nor malmente a convenção partidária para a escolha dos
candidatos ao Senado se dá com bastante antecedên cia, por vol ta de abril – por tan to a oito me ses do fi nal dos primeiros quatro anos de man da to –, e co in ci de com a escolha do candidato à Presidência da República. Ora, se uma pessoa tem a defesa do interesse público e o ideal de servir como sua causa maior,
como era o caso do Senador Fá bio Lu ce na, tal vez estivesse disposto a renunciar aos quatro anos seguintes para disputar e dar maior legitimidade ao seu
mandato, por exemplo, por ocasião da Constituinte.
Mas será que não seria o caso de permitir a ele que a
renúncia ficasse válida para o dia em que se iniciaria
o novo mandato? Esta é a sugestão que en ca mi nho a
V. Exª: de pequeno aperfeiçoamento de redação.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) –
Agradeço a sugestão do Senador Eduardo Suplicy.
No en tan to, não há mais tem po há bil para essa al te ra ção, já que es ta mos no pro ces so de vo ta ção da ma té ria. De qualquer maneira, sabemos que a partir da
convenção inicia-se a campanha eleitoral, e obviamente depois da eleição restaria pouco tempo de
mandato.
O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Senador
Álvaro Dias, V. Exª me permite um aparte, já que cedeu ao Senador Eduardo Suplicy?
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Se
a Presidência permitir, com prazer.
O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Manifestando des de logo a mi nha sim pa tia pela pro po si ção, tam bém tenho uma preocupação que é semelhante à do
Senador Eduardo Suplicy e à do Senador Bernardo
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Cabral, mas não recomendaria que a emenda fosse
aquela proposta pelo Senador Eduardo Suplicy, ou
seja, um anúncio de renúncia e uma efetiva renúncia
oito meses depois, ou posteriormente, ao final do
mandato efetivamente. A sugestão que faria é que a
exceção, ou seja, o caso em que pode concorrer no
meio do mandato é aquele que o pleiteante seja o su plente que tenha assumido em caráter definitivo ou
por morte ou por renúncia do detentor titular do man dato poderia concorrer. No caso de o titular renunciar
ou fa le cer na pri me i ra me ta de do man da to e o su plen te que assumir - em caráter definitivo - desejar submeter ao crivo popular a legitimidade da sua representação, poderá fazê-lo, como ocorreu com o falecido Senador Fábio Lucena, de quem fui colega e con temporâneo nesta Casa. A mim me pareceria a solução mais justa e, com isso, teríamos o apoio, a aprovação e o voto do Senador Bernardo Cabral, que levanta uma questão procedente: caso um suplente
que tenha assumido por morte do titular em meio à
primeira metade do mandato – primeiro, segundo ou
terceiro ano de man da to – de se je sub me ter ao povo a
legitimidade da sua representação na metade do
mandato, não poderá fazê-lo, porque estará na metade do mandato. Essa a exceção que eu faria no caso
de su plen te que te nha as su mi do em ca rá ter de fi ni ti vo.
É cla ro que ago ra só po de ria ser uma emen da com 27
as si na tu ras, por que se tra ta de emen da à pro pos ta de
emenda constitucional. Então, há necessidade de um
acréscimo de texto com mais 27 assinaturas, o que é
tecnicamente possível, mas faticamente di fí cil. Na mi nha opinião a solução teria que ser esta, exceto a do
suplente que tivesse assumido em caráter definitivo.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
amadurecimento da discussão leva a diversas sugestões. Já houve várias discussões na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, mas, lamentavelmen te, as su ges tões não che ga ram no de vi do tem po.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Senador Álvaro Dias, a Presidência aler ta que o seu tem po
está esgotado e solicita a conclusão do seu pronunciamento.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) –
Agradeço à Presidência pela condescendência e
peço ao Senador Antero Paes de Barros, que me pediu um aparte, que considere a determinação da Pre sidência como obediência ao Regimento da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy pelo prazo
de dez minutos.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do Orador.) – Sr. Presidens
te, Srª e Srs. Senadores, primeiramente, quero cumprimentar os Senadores Antero Paes de Barros e
Álvaro Dias pela proposição e pelo aperfeiçoamento,
de acor do com o qual o Senador, se quiser se dedicar
a um novo mandato ou a um mandato mais prolongado, poderá disputar a nova eleição, constituindo um
aperfeiçoamento do seu mandato.
Gos ta ria de fa zer ain da o re gis tro de ou tras ini ci ativas que estão tramitando na Casa visando dar legitimidade, sempre com maior força, ao mandato do
Senador. Há iniciativas, como a do Senador Maguito
Vilela e – acredito - a do Senador Lúcio Alcântara, re lativamente ao tamanho do mandato, todas no sentido de encurtar o mandato do Senador. Quero dizer
que sou favorável à idéia de reduzir o mandato, até
mesmo para quatro anos, e fui co-autor da proposta
do Senador Maguito Vilela. Lembro também que, no
meu primeiro mandato, tentei colher assinaturas para
essa fi na li da de e não con se gui, mas ago ra a pro pos ta
está tramitando.
A outra proposta re fe re-se à ele i ção dos su plen tes. Apresentei proposta, que está na Comissão e
contida no parecer do Senador Sérgio Machado, visando justamente a fazer com que, quando houver
ele i ção do Se na dor ti tu lar, para os car gos de su plen te
também haja escolha direta. Nessa ocasião, o eleitor,
dentre até quatro nomes, escolheria o Primeiro Suplente e o Segundo Suplente. Dessa maneira, os suplentes seriam objeto do conhecimento dos eleitores
e seria eleitos diretamente por eles.
O Senador Sérgio Machado, por sua vez, apresentou uma nova idéia: no caso de haver o afastamento de um Senador, seja por falecimento ou por
ele i ção para ou tro car go como o de Pre fe i to ou de Go vernador - portanto quando do afastamento definitivo
do titular - o suplente ficaria exercendo seu mandato
até qualquer nova eleição, sejam municipais, estaduais ou nacionais. Nesta ocasião, deverá, necessariamen te, ha ver a ele i ção para aque le pos to de onde o ti tular se afastou, podendo o Senador suplente que o
substituiu concorrer dessa maneira.
O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
PR) – V. Ex.ª me permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Com
muita honra, Senador Antero Paes de Barros.
O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
PR) – Senador Eduardo Suplicy, entendo que a preocupação do Senador José Fogaça, levantada há pou co é absolutamente justa. O que pretende o Senador

169
Quinta-feira 5

05339

José Fogaça? Dar autoridade ao mandato de suplente, quer dizer, na hipótese de o suplente assumir na
metade do primeiro mandato, entende o Senador
José Fogaça que daria legitimidade ao mandato do
suplente se ele concorresse ao pleito. Mas isso traria
um outro problema não aventado aqui: no caso, assumiria o segundo suplente por quatro anos. Estamos
entendendo que o suplente já tem legitimidade de su plente. Se ele assume no intervalo do primeiro mandato, deixa de ser suplente e passa a ser Senador e
também deveria ficar impedido a não ser – entendo
que o Relator foi sábio ao propor a renúncia – que re nuncie para concorrer ao mesmo cargo. Entendo que
seja um aperfeiçoamento da forma de nos posicionarmos aqui no Senado da República.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT-SP) –
Louvo a iniciativa de V. Exª e estou de pleno acordo.
Apenas lembro aqui essas outras proposições que
espero que possam logo ser apreciadas pelo Senado
Federal.
Mas sou inteiramente favorável à proposta de V.
Exª, aperfeiçoada pelo Senador Álvaro Dias, Relator
da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Con cedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão, pelo prazo
de dez minutos.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, não há dúvida nenhuma de que a
proposta apresentada pelo nobre Senador Antero
Paes de Barros traz, como já foi dito aqui, discutido e
debatido, uma situação de isonomia para com aqueles outros que se encontram em situação similar com
relação à inelegibilidade em causa.
Quero ponderar, todavia, que sou alguém que
não pode, absolutamente, salvo melhor juízo, defender esse projeto, porque eu fui candidato no curso do
man da to de Se na dor, exa ta men te no meio do man dato, e considero que não seria sincero de minha parte
votar favoravelmente a essa proposta. Entre tan to, trata-se de uma iniciativaextremamenteapreciável, exa tamente por essa situação, personalíssima. Aliás,
isso vem sendo uma tradição do Direito Constitucional brasileiro.
De mais a mais, in da go, por exem plo, como fi ca riam os Srs. Deputados Federais e Estaduais se a
eles fosse estendida a proibição de candidatura no
curso dos seus mandatos. Se fossem os Deputados
Federais, Estaduais ou Vereadores proibidos de se
candidatarem a Prefeitos, no meio dos mandatos, ficaria difícil, porque seus mandatos são de quatro
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anos, e a eleição para Prefeito ocorre exatamente
dois anos após a eleição de Vereadores, Deputados
Estaduais e Deputados Federais. Seria o mesmo que
se aplicar a proibição a eles por isonomia. Aí já seria
um exagero, a meu ver.
De tal sorte, Sr. Presidente, que, como Líder da
minha Bancada, absolutamente não vou tolher o voto
dos companheiros, nem mesmo recomendar o voto
“não” ou o voto “abstenção”. Também não vou recomendar o “sim”, porque votarei contrário à matéria.
Por ocasião da votação, quando V. Exª conferir
aos Líderes a indicação para as respectivas Bancadas, vou declinar o que agora estou dizendo neste
momento e neste instante. Mas não me sinto em con dições pessoais de estar a favor desta matéria por
melhor mérito que ela tenha.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço a atenção do Senador Hugo Napoleão, porque entendo que S. Exª
não tem motivos para votar contra, citando o seu
exemplo pessoal.
O projeto não veda ao Senador disputar eleição
para um outro car go en quan to não ter mi nar seu man dato de Senador – e foi o que aconteceu com o Senador Hugo Napoleão, que era Senador e disputou o
mandato para Governador de seu Estado. O projeto
não visa impedir isso. Entendemos que o Senador,
mes mo no exer cí cio do man da to, tem o di re i to de sub meter seu nome a outro cargo.
O projeto modifica o Inciso V do art. 1º da Lei nº
64. Dispõe o atual Inciso V: “São inelegíveis para o
Senado Federal”. E vêm as situações: os inelegíveis
dos cargos, em cada Estado, etc. E é acrescentado,
pelo projeto do Senador Antero Paes de Barros: “Os
Senadores que estiverem no meio do mandato”. Portanto, a questão levantada pelo Senador Hugo Napoleão não procede.
Por que de fen do o pro je to? É ló gi co que o Se na dor que está exercendo seu mandato – foi eleito por
oito anos – tem o direito de submeter ao povo de seu
Estado seu pleito para se candidatar a Presidente da
República, Governador, Prefeito ou qualquer outro
cargo. Mas se é Senador e submete seu nome para
disputar novamente a vaga de Senador, significa, na
prática, que está colocando sob o julgamento da população seu man da to de Se na dor. Se per de a ele i ção
para o mandato de Senador, no nosso entendimento,
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ele recebeu uma reprovação das urnas para o mandato de Senador, no entanto, ele continua exercendo
por mais quatro anos esse mesmo mandato que ele
submeteu à vontade popular e que a vontade da população não concedeu. Além do que existe um outro
as pec to, le van ta do pelo Se na dor Ante ro Paes de Barros, que é uma forma de se estabelecer uma barganha envolvendo a questão dos suplentes. Essa ques tão não vai ser resolvida nesse projeto, porque existem outros projetos que tratam de eleição de suplentes, que é uma outra his tó ria. Mas a si tu a ção es drú xula é a pessoa que foi eleita por oito anos e disputa
uma outra eleição para um mesmo mandato. E aí ele
não vai ocupar a vaga que ele ocu pa va an tes; vai ocupar uma ou tra vaga de Se na dor, por mais oito anos, e
na vaga dele assume o suplente, o que estabelece, a
meu ver, uma distorção.
O Sr. Hugo Napoleão (PFL - PI) – Senador
José Eduardo Dutra, V. Exª me permite um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT SE) – Con ce do o apar te ao Se na dor Hugo Na po leão.
O Sr. Hugo Na po leão (PFL - PI) – Agra de ço a V.
Exª. Fi quei in te i ra men te aten to ao ra ci o cí nio de V. Exª;
entendi o espírito da matéria. Estou falando em termos ge ra is e, nes se sen ti do, como fui can di da to, cla ro
que não à reeleição, mas ao Executivo, penso que
também não está aquele que deseja ser candidato
num outro mandato proibido, até porque já houve
exemplos nesta Casa, inclusive ratificados pela própria opinião pública, pela própria população. Con cordo com a argumentação, tanto que, quando falei, eu
disse que meu voto seria pessoal, mas que a Ban cada estava inteiramente liberada para votar de acordo
com a sua consciência. É uma questão personalíssima: como fui candidato no curso do mandato, sei que
não está proibido para o Governo, entendi que, por
uma ques tão de com pa ra ção, não de ves se ser es ten dido. Agradeço a V. Exª. Era o esclarecimento que eu
queria prestar a V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Mu i to obri ga do, Se na dor Hugo Na po leão. Re almente essa é uma questão de foro íntimo de V. Exª.
Eu estava pensando que V. Exª estava tendo um entendimento diferente em relação ao projeto.
Portanto, o Senador Hugo Napoleão disse que
já há exemplos na história de Senadores que se submeteram a uma eleição e ganharam outro mandato.
Há também exemplos em sentido contrário: de Senadores que o fizeram e não saíram vitoriosos nas urnas. Exatamente em função dessa distorção que, a
meu ver, pode ser es ta be le ci da a par tir, prin ci pal men-
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te, da possibilidade de derrota desse Senador que
submete o seu mandato ao crivo das urnas e, como
não temos o efeito do recall, quer dizer, se esta colocação do nome para ser can di da to, se ti ves se o efe i to
da que le que per des se a ele i ção per des se a sua vaga,
talvez pu des se ser o ca mi nho mais cor re to. Como não
é assim, entendo que o projeto do Senador Antero de
Barros tem procedência e discordo da argumentação
do Senador José Fogaça em relação ao suplente,
porque este, a par tir do mo men to que as su me, de i xou
de ser suplente, é o titular. O que poderia fazer a cor re ção – e aí não há mais tem po, mas acho que Câ ma ra pode fazer – seria, em vez de ocorrer a renúncia
antes da convenção, como sem pre há a pos si bi li da de
de a pessoa perder a convenção – e aí seria injusto
que ele renunciasse ao mandato depois que ele perdesse a convenção –, o ideal seria que o registro da
candidatura fosse acompanhado da renúncia do
mandato. Neste caso, garantir-se-ia o direito de uma
pessoa disputar a convenção, perdê-la e continuar
como Senador. Como não há mais possibilidade de
emenda, creio que uma pequena correção em relação ao prazo para a renúncia poderá perfeitamente
ser feita pela Câmara dos Deputados.
Voto a favor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo a palavra, pelo prazo de dez minutos, ao Se nador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB –
CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de ter concedido um aparte ao Senador Eduardo Suplicy na
oportunidade em que S. Exª, falando a respeito do
projeto, mencionava a questão da duração do mandato de Senador. Procedi a um levantamento, consultando a situação de vários países, e verifiquei
que, em nenhum país do mundo, em um Senado
com tantas competências, o Senador tem um mandato tão longo. O Senado que mais se aproxima do
nosso é o Senado americano. Lá, os Senadores têm
um mandato de seis anos. Creio que esse é um
ponto sobre o qual nunca nos debruçamos convenientemente. Não falo de cassar o mandato de ninguém que foi eleito. Comenta-se, no momento, sobre reforma política, sobre o funcionamento do Congresso. Fiz um estudo analisando o desempenho
dos Senadores ao longo dos oito anos de mandato
e verifiquei que há uma queda sensível da produção
depois de cinco anos porque é evidente que todos
somos seres humanos e terminamos às vezes nos

171
Quinta-feira 5

05341

acomodando. Além disso, há uma distância entre representação e representado. Pelo tempo de duração
do mandato, isso acontece. Ainda que se diga que o
Senador é representante do Estado, e não do povo,
isso é uma questão sutil que, no dia-a-dia do nosso
desempenho, não levamos muito em conta.
Sr. Presidente, aproveitei o debate para trazer
essa contribuição. Já fiz um voto em separado a um
projeto de emenda constitucional que o Senador
Francelino Pereira está relatando. Algumas vezes
tentei colher assinaturas suficientes para uma proposta de emenda constitucional que pudesse tramitar aqui. E o Senador Maguito Vilela conseguiu re unir assinaturas para uma proposta que está em discussão.
Por último, a propósito ainda do primeiro item
da pauta de hoje, soube que o Senador Jefferson
Péres fez referência a uma proposta de emenda
constitucional apresentada por mim e relatada por S.
Exª, sendo que já está aprovada. Ela trata das competências do Senado. Como está a situação hoje,
temos o papel de Senadores e Deputados, estamos acumulando as duas funções, porque po demos fazer tudo o que um Deputado pode e mais
algumas coisas que o Deputado não pode. Penso
que o Senado deveria ter menos competências,
mas, em compensação, elas deveriam ser exclu sivas, o que talvez ajudasse no funcionamento do
processo legislativo. Sei que muitos estarão pensando que assim estaremos abrindo mão de poder, mas o que termina acontecendo é que o processo legislativo se transforma em um nunca acabar. Essa é a verdade. Penso que deveríamos ter
menos atribuições, mas exclusivas do Senado, sobretudo as relacionadas à Federação, aos Esta dos
e à política internacional.
Sei que, para muitos, cometo heresia ao falar
isso e pensam que nunca verei isso se concretizar.
Em todo o caso, aproveito as circunstâncias do debate para afirmar que considero improdutivo ser mos
Deputados e Senadores ao mesmo tempo. Se fôssemos apenas Senadores, talvez pudéssemos ser
mais eficazes em nossa atuação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo a palavra à nobre Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presi-
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dente, Sras e Srs. Senadores, talvez este fosse o
momento de discutirmos outras questões.
O Senador Lúcio Alcântara traz a esta Casa
um debate muito importante sobre o papel do Senado, o qual não cumprimos. Sejamos sinceros: não
respeitamos e não cumprimos o princípio federativo,
mesmo sendo cláusula pétrea constitucional. Não é
à toa que não temos condição de discutir a guerra
fiscal, o ajuste fiscal, a autonomia dos Estados e as
prerrogativas asseguradas aos chefes do Poder
Executivo. Portanto, nem cumprimos o princípio federativo, que é cláusula pétrea constitucional, nem
fazemos aquilo que é a nossa razão de existir, ou
seja, defender a Federação. Ficamos como os mais
idosos e idosas, supostamente mais experientes,
para revisar os feitos da Câmara dos Deputados.
Então, talvez fosse mesmo o momento de debater o que é o Senado. Mais cedo ou mais tarde,
creio que estaremos discutindo o unicameralismo.
No espaço específico do Senado, talvez fosse
o momento de estarmos discutindo outras coisas
que envolvem o mandato de Senador: a questão da
isonomia com a Câmara dos Deputados, para que
nosso mandato também fosse de quatro anos; a idade mínima estabelecida, pois o fato de sermos mais
velhinhos ou velhinhas não nos confere mais maturidade para representar a Federação, para fiscalizar
os atos do Executivo; a mudança da forma de escolha do suplente, que nem deveria ser votado, ou
seja, o segundo mais votado é que deveria ser o primeiro suplente.
Quanto à isonomia, há outro aspecto que esta
Casa tem de discutir: a isonomia na disputa dos
chefes do Executivo, difícil de se concretizar nos casos de reeleição de Prefeito, de Governador ou do
Presidente da República, pois o chefe do Executivo
usa o aparato público, a máquina pública para manipular seus interesses eleitorais!
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puta interessante, para que pudéssemos nos submeter à vontade popular. Tomara que tenhamos
essa oportunidade em algum momento.
Agora, se é para discutir a isonomia - o que
não estamos tendo a capacidade de fazer -, esta
Casa tem obrigação de debater sobre o afastamento
dos Chefes do Executivo, que não estão aqui com
mandato de Senador, mas, sim, com o aparato público, com o aparelho do Estado, montando verdadeiros balcões de negócios sujos para viabilizar suas
reeleições!
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando, pelo
prazo de dez minutos.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e
Srs. Senadores, serei muito breve. No meu entender,
esta matéria necessitaria de maior reflexão. Até tenho a convicção de que uma situação particular não
pode motivar uma alteração da norma constitucional.
Não vou discutir aqui se o mandato de Senador deve ser de seis ou de oito anos, ou se a competência do Senado é demasiada ou diminuta. Quero apenas dizer que me alinho ao pensamento do
Senador Bernardo Cabral: a modificação poderá trazer em seu bojo detalhes não devidamente analisados, como é a situação do suplente. Tenho até uma
posição contrária: no que toca ao suplente, temos
de mudar as regras em vigor.
Por último, Sr. Presidente, se entendo que o
Senador pode concorrer a Deputado Estadual, Federal, Governador e a Presidente da República, uma
vez que se submete ao veredicto popular, não vejo
razão de ordem prática por que restringir a submissão de seu nome novamente à vontade popular.
Nessa circunstância, eu me abstenho, Sr. Presidente, declarando assim o meu voto.

É exatamente por isso que, embora o nosso
Líder do Bloco vote favoravelmente, alguns de nós
certamente seremos liberados. Eu, por exemplo, vou
me abster desta votação.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo a palavra ao nobre Senador Sebastião Rocha,
pelo prazo de dez minutos.

Queria estar discutindo o papel do Senado, o
mandato de Senador! Quanto ao mandato, por mais
que seja propício fazer isso, para mim seria até cômodo, porque, como disputo numa vaga só, a pior
disputa que há - o Senador Renan Calheiros e o Senador Teotonio Vilela disputam em duas vagas, ficando mais fácil para eles -, se eu agora, no meio
do mandato, fosse disputar com eles, seria uma dis-

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT - AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, inicialmente registro
todo o meu respeito à posição da Senadora Heloísa
Helena, quando se abstém desta votação por não
considerá-la essencial ao aprimoramento do processo institucional ora tratado no Congresso Nacional.
Por outro lado, considero que estamos na obrigação
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de debater e votar qualquer matéria que seja apresentada na Casa. Por isso, quero manifestar-me sobre o mérito deste assunto.
Estou convicto de que se candidatar a novo
mandato de Senador no meio da vigência do mandato é, de fato, uma situação não muito peculiar e
movida muito mais - parece-me - pela ambição, pela
vaidade e por acertos espúrios com suplentes do
que, de fato, para atender ao interesse público.
Se esse fato aconteceu em alguns Estados,
pode ocorrer em outro Estado da Federação. Não se
trata de um fato isolado, que diz respeito a apenas
uma situação especial ou que esteja atingindo di retamente os interesses de apenas um Parlamentar
na Casa ou de uma Bancada de determinado Estado. Essa situação interessa ao Brasil.
Se a Constituição nos confere um mandato de
oito anos, temos o dever de cumpri-lo ou de renunciá-lo. Logo, quem de nós desejar concorrer à eleição durante o mandato tem a prerrogativa de renunciar e candidatar-se a um novo mandato de oito
anos, em igualdade de condições com os demais
candidatos.
Como acredito que esta Proposta de Emenda
Constitucional aprimora o processo eleitoral no nosso País, louvo a iniciativa do Senador Antero Paes
de Barros e voto favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador
Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, congratulo-me com o Senador Antero Paes de Barros, cuja proposta é absolutamente correta, pois preenche uma lacuna que
existia e que permitia uma excrescência: qualquer
Senador poderia deixar seu filho ou esposa como
suplente para candidatar-se novamente ao Senado
da República. S. Exª fez bem. O projeto supre essa
lacuna, evita que esse erro seja cometido.
Hoje, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – e, aí, lembrando a fala da Senadora He loísa Helena -, o Senado fez justiça, aprovando a
desincompatibilização dos Membros do Executivo
que se candidatam. A Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania aprovou, por ampla maioria, a
obrigatoriedade de quem está no Governo, na Prefeitura ou na Presidência da República ter de renunciar o mandato para disputar a reeleição. Essa deci-
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são foi um avanço, embora eu ache que a reeleição
deva acabar no Brasil, de fato.
O Partido Socialista Brasileiro, portanto, vota
favoravelmente à proposta do Senador Antero Paes
de Barros.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) –
Encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
A Presidência comunica às Srªs e aos Srs. Senadores que, embora a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania não tenha atribuído caráter
substitutivo à Emenda nº 1, esta substitui na íntegra
o texto do Projeto de Lei do Senado n.º 213, de
1999-Complementar.
Nesse sentido, em obediência às disposições
regimentais, submeterei a referida emenda à deliberação do Plenário, em primeiro lugar, uma vez que a
sua aprovação implicará a prejudicialidade da matéria.
Em votação a Emenda nº 1-CCJ, que tem preferência regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Sr. Presidente, o PPS encaminha o voto “sim”.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP) - Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto “sim”.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, a Liderança do Bloco en caminha o voto “sim”.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, no PFL, o voto está liberado.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, o PSB encaminha o voto “sim”.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, consideramos a questão em aberto,
na Bancada do PMDB, mas meu voto é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A
Presidência apela para as Srªs e os Srs. Senadores
que estejam em seus gabinetes ou em outras dependências do Senado que venham ao plenário
para a votação nominal.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação nominal.)
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Votaram SIM 48 Srs. Senadores; e NÃO 6.
Houve 10 abstenções.
Total: 64 votos.
Aprovada.
Com a aprovação da Emenda nº 1, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à ComissãoDiretora, a fim de redigir o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA Nº 1-CCJ
(Substitutiva ao Projeto de Lei do Senado
nº 213/99 – Complementar)
Dê-se à alínea c do inciso V do art. 1º a seguinte
redação:
“(...)
c) os senadores que estiverem no
meio do mandato, salvo se renunciarem ao
mesmo até a data da convenção partidária".
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 3:
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 87, de 1999, tendo como
primeiro signatário o Senador Romeu Tuma,
que altera dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 – constituição de guardas municipais), tendo
Parecer sob nº 80, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Iris Rezende, oferecendo
a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia, durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão, em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 167, DE 2001
Requeiro, nos termos do art. 279, inciso II, combinado com o art. 372 ambos
do Regimento Interno, e segundo o entendimento do Senado ao aprovar o Parecer
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nº 296, de 1991 o adiamento da discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de 1999, tendo
como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que altera dispositivo da Constituição Federal (competência das guardas
municipais e criação da guarda nacional), a
fim de que seja reexaminada pela Comissao de Constituição, Justiça e Cidadania.
Justificação
O reexame da Proposta faz-se necessário, em
virtude da inclusão, através da Emenda nº 2, de Plenário de matéria estranha ao objeto da mesma.
Salvo melhor juízo, entendemos que a matéria
objeto da Emenda nº 2 deve constituir proposição em
separado, nos termos do art. 133, inciso IV, do Regimento Interno, devendo ser submetida autonomamente à deliberação do Senado, inclusive para que
ob ser ve os re qui si tos cons ti tu ci o na is e regimentais vi gentes para tramitação de propostas de Emenda à
Constituição, principalmente a possibilidade de os
Senadores exercerem seu direito de oferecer emendas, o que não foi possível até então, uma vez que se
trata, efetivamente de matéria nova.
Além disso, tanto a Proposta original quanto a
Emenda nº 2 aprovadas não definem a subordinação
hierárquica nem das guardas municipais, nem da
guarda nacional, o que ocorre, por exemplo, com as
polícias militares e corpo de bombeiros militares, que
são subordinados hierarquicamente ao Exército.
São essas, Senhor Presidente e Senhores Senadores, as razões que justificam o pedido de reexame.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2001. – Romeu
Tuma.
REQUERIMENTO Nº 168, DE 2001
Requeiro, nos termos do art. 279, inciso II, do Regimento Interno do Senado
Federal, combinado com o § 3º, inciso II
do mesmo artigo, que seja retirado de pauta a Proposta de Emenda à Constituição
nº 87 de 1999 com o intuito de que a mesma seja reexaminada pela Comissão de
Constituição de Justiça desta Casa.
Justificação
O pre sen te re que ri men to visa o re e xa me da matéria e a realização de audiências públicas, por parte
da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa,
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para que as polícias civil e militar possam expressar
sua opinião sobre a matéria, visto que os mesmos
são parte intrinsecamente interessada na questão
em tela como mostram os faxes recebidos por meu
gabinete, em anexo.
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor
Mozarildo Cavalcanti.
Urgentíssimo
CONSELHO NACIONAL DE COMANDANTES
GERAIS DAS POLÍCIAS MILITARES E DE
CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES
Gabinete da Presidência
São Paulo, 29 de março de 2001
Ofício nº CNCG-PM/CBM-005/01–Circular
Aos Senhores Comandantes Gerais das PM
Anexo: Texto aprovado da PEC nº 87/1999.
Excelentíssimo Senhor,
Tendo em vista a aprovação em primeiro turno
no Se na do Fe de ral da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tuição nº 87 de 1999, que trata da competência da
Guarda Municipal e da criação da Guarda Nacional e
considerando que o as sun to é es tre ma men te com plexo, demandando maiores estudos e discussões, com
a participação das Polícias Militares, solicito a V.Exª o
máximo empenho em contatar os Senadores desse
Estado e explicar-lhe a necessidade da retirada da
matéria da pauta de votação em 2º turno (início das
discussões previsto para 4-4-2001).
So li ci to, ain da, que seja esta Se cre ta ria Exe cu tiva in for ma da dos re sul ta dos dos con ta tos fe i tos an tes
da data de início das discussões, para o necessário
acompanhamento junto ao senado Federal.
Sendo o que havia para o momento, aproveito a
oportunidade para apresentar protestos de estima e
consideração. – Roberto Allegretti, Cel. PM – Secretário Executivo do CNCG.
GOVERNO DO ESTADO
POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA
Gabinete do Comando Geral
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”
Ofício nº 73/GAB-CMDO/1
Boa Vista-RR, 2 de abril de 2001
Do: Exmo. Sr. Cel QOPM José Wilson da Silva – Comandante Geral da PMRR.
Ao: Exmo. Sr. Dr. Francisco Mozarildo Melo Cavalcanti – Senador do Estado de Roraima.
Ass: Solicitação
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Ao cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me
do presente expediente para informá-lo que foi aprovado em primeiro turno no Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição nº 87 de 1999, que trata
da competência da Guarda Municipal e da criação da
Guarda Nacional, onde se modifica o § 8º do Art. 144
e acrescido o § 10º também do mesmo artigo.
Diante de tal situação, é de suma impotância o
apoio de Vossa Excelência neste momento importantís si mo, pois ne ces si ta mos que seja re ti ra da da ma téria da pa u ta de vo ta ção em 2º tur no da alu di da Emen da, pois não concordamos que estas mudanças, sobre um assunto tão complexo, sejam feitas sem que
ha jam ma i o res es tu dos e dis cus sões, e com a par ti ci pação das Polícias Militares.
Na cer te za do pron to aten di men to, co lho do azo
para reiterar protestos de consideração e apreço.
José Wilson da Silva – CEL. QOPM, Comandante
Geral da PMRR.
Polícia Militar de Roraima, Nossa Vida é
Proteger Sua Vida.
Rua Cerejo Cruz, 831 – Centro – CEP: 69.301.060
Fone: (95) 623-1426 Fax: (95) 623-1501
REQUERIMENTO Nº 169, DE 2001
Requeiro, nos termos do incico III do art. 279 do
Regimento Interno do Senado Federal, o adiamento
da vo ta ção da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
87, de 1999, que “altera o dispositivo da Constituição
Federal (§ 8º do art. 144 – constituição de guardas
municipais)”, por vinte e oito dias úteis.
Justificação
Considerando que tenho recebido inúmeras
ma ni fes ta ções de al tos re pre sen tan tes da Po lí cia Mi litar, de nosso estado e também nacionais, apontando
para a complexidade da ma té ria e o al can ce so ci al da
emenda que se quer ver aprovada, considero per tinente valer-me desse recurso regimental para aprofundar o debate, com os segmentos envolvidos, e
amadurecer melhor minha decisão futura.
sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Tião Vi ana – Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presidência vai colocar em votação os Requerimentos
dos Senadores Romeu Tuma e Mozarildo Cavalcanti
e o Requerimento do Senador Tião Viana e da Senadora Marina Silva.
E esclarece: os Requerimentos dos Senadores
Ro meu Tuma e Mo za ril do Ca val can ti re i vin di cam o re-
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exame da matéria pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania; e o Requerimento do Senador
Tião Viana, o adiamento da discussão da matéria por
28 dias.
Em votação os requerimentos que solicitam o
reexame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania .
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Com a
palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tive oportunidade de conversar com V. Ex.ª so bre algumas preocupações que tenho a res pe i to deste projeto.
Eu gos ta ria de de i xar cla ra, Se na dor Tião Vi a na,
a im por tân cia do pro je to, por que to dos os Par ti dos se
manifestaram favoráveis ao meu requerimento, pois,
pela situação em que se encontram os municípios, os
prefeitos hoje querem participar ativamente daquilo
que a população mais reivindica: segurança.
O Senador Iris Rezende fez um bom relatório,
só que, discutindo com aqueles que integrarão esse
sistema de segurança, soube que há uma emenda –
o Senador José Roberto Arruda apresentou-a, em
nome do Governo, criando a Guarda Nacional – que
traz preocupações a várias instituições voltadas para
o sistema de segurança. Também há dúvidas quanto
a alguns detalhes da emenda apresentada pelo Senador José Roberto Arruda e Senador Artur da Távola so bre qual ins ti tu i ção será vin cu la da à exe cu ção do
plano de segurança.
Por tan to, peço o re e xa me da ma té ria – fa lei com
os Se na do res Iris Re zen de e Ber nar do Ca bral, e este
deverá redistribuir para o Senador Iris Rezende –, a
fim de que possamos dividir o projeto original mais a
emenda, sem prejuízo do Projeto das Guardas Municipais.
Senador Tião Viana, peço a concordância de V.
Exª para apro var o meu re que ri men to. Se na dor Mo zarildo Cavalcanti, faço o mesmo apelo, para que o pro jeto volte à Comissão de Constituição, Justiça e Ci dadania e sejam feitas as correções necessárias e, se
possível, seja separado em dois projetos, a emenda
da criação da Guarda Nacional em projeto em separado, para que realmente haja a definição de cada
uma das estruturas.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao Se na dor
Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para encami nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Sr.ªs e Srs. Senadores, o meu requerimento
tem o mérito de pedir o adiamento da votação da ma téria, em função de uma necessária reflexão do Senado, com mais profundidade, sobre o projeto.
Sei que conto com a concordância de um dos
Relatores, o Senador Iris Rezende. Mas o Senador
Romeu Tuma expressa claramente – com a concordância de to dos nós, o mé ri to de seu pro je to en con tra
identificação em todos os Partidos – a necessidade
de o projeto ter um melhor detalhamento, e, para tanto, não há fórum mais apropriado que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Acolho, embora em prejuízo do meu requerimento de adiamento, o Requerimento do Senador
Ro meu Tuma, em fun ção da im por tân cia e da ob je ti vi da de com que foi apre sen ta do, ao re me ter a ma té ria à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
uma análise mais detalhada.
Eu apenas gostaria de fazer a leitura de uma
nota do Conselho Nacional de Comandantes Gerais
das Po lí ci as Mi li ta res e de Cor po de Bom be i ros Mi li tares, em que seu Presidente, Comandante da Polícia
Militar do Estado de São Paulo Rui Cesar Melo, diz o
seguinte:
Excelentíssimo Senhor Senador,
Em face da recente aprovação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda Constitucional nº 87/99, volta à tona a questão da
utilização das Guardas Municipais no policiamento ostensivo. Porém, com a devida vênia, entende este Conselho que o texto
aprovado poderá gerar graves transtornos
para a Segurança Pública.
Cabe ressaltar que estudiosos da matéria, conforme anexos, recomendam, prioritariamente, que a participação dos Municípios na Segurança Pública deve ser direcionada aos atendimentos sociais, hoje prestados pelas Polícias Militares, que, só em São
Paulo, representam mais de 25% dos recursos humanos e materiais empregados, em
detrimento do combate à criminalidade.
A redução da criminalidade, necessariamente, passa por investimentos maiores
na área social, função primeira dos Municí-
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pios e, de forma não menos importante, dos
investimentos no Sistema de Segurança Pública, para reduzir a níveis aceitáveis os efeitos da falta de ação social.
Outro assunto abordado pela propositura e que merece um estudo mais abrangente é a criação de uma Guarda Nacional,
que seria melhor tratado no contexto do Sistema de Segurança Pública.
Portanto, o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e
de Corpos de Bombeiros Militares, frente à
importância dos temas, considera que ambos precisam ser melhor estudados pelo
Senado Federal, levando em conta, inclusive, aspectos técnicos e, desde já, coloca-se
à disposição para colaborar no que for necessário.
Sr. Presidente, esta nota é de profunda responsabilidade e conteúdo e encontra identificação na
decisão legislativa do Senador Romeu Tuma, do Senador Mozarildo Cavalcanti e também a sensibilidade da Presidência da Casa. Esta homenagem estendo ao Comandante Geral da Polícia Militar do Acre,
que fez o mesmo apelo formulado pelo Coronel Rui
Cesar Melo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, autor
de um dos requerimentos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de po is da ex posições do Senador Romeu Tuma e do Senador
Tião Viana, sinto-me atendido na justificativa do meu
requerimento.
Mas, também gostaria de registrar o documento
que recebi do Conselho Nacional de Comandantes
Gerais das Polícias Militares e de Corpos de Bombeiros do Brasil e também do Comando da Polí cia Mi li tar
de Roraima.
Penso, portanto, oportuno e coincidente que
haja três requerimentos nesse mes mo sen ti do, prin cipal men te o do Se na dor Ro meu Tuma, que é um es pe ci a lis ta e um es tu di o so da ma té ria. E te nho cer te za de
que o requerimento de reexame da matéria pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é muito
importante, por se tratar de um assunto da máxima
importância para o País.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Arlindo Porto.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, quero ratificar a
minha posição em relação a este assunto.
Na terça-feira da semana passada, quando da
votação em primeiro turno, apresentei requerimento
nos mes mos ter mos. Infe liz men te, na que le mo men to,
não estava no plenário para defender a proposta. As
lideranças optaram por não aco lher mi nha pro pos ta e
a matéria foi à votação.
Penso ser da maior importância que a matéria
seja melhor discutida. Desejo cumprimentar o Senador Ro meu Tuma, au tor do pe di do, pela sen si bi li dade no sentido de requerer que o assunto seja
exaustivamente debatido também na Comissão de
Justiça. Sabemos da importância do plenário, mas
aqui os detalhes não conseguem ser colocados de
maneira tão clara e objetiva como nas Comissões
competentes.
Manifesto o meu voto favorável e agradeço ao
Senador Romeu Tuma pela disponibilidade de retomar o debate da matéria, com o conhecimento e a
vontade que possui, fazendo com que o projeto atinja
seu ob je ti vo: dar opor tu ni da de à par ti ci pa ção dos Municípios, mas sem diminuir a importância das ações
da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Federal.
Tenho certeza de que a intenção do Senador não foi,
em nenhum momento, diminuir, mas somar esforços
a fim de melhorar a segurança pública.
Tenho plena convicção de que é com esta visão
que S. Exª recua, neste momento de segundo turno
de votação: ou seja, debater mais na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e, no momento
oportuno, trazer ao plenário.
Minha posição é favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
votação os Requerimentos nºs 167 e 168, de 2001,
de autoria dos Senadores Romeu Tuma e Mozarildo
Cavalcanti.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Em conseqüência, fica prejudicado o Requerimento nº 169, de 2001, de autoria do Senador Tião
Viana e da Senadora Marina Silva.
A matéria retorna à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 4:
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 10, de 2000, tendo como
primeiro signatário o Senador Sebastião Ro cha, que altera a alínea “d” do inciso VI do
art. 150 da Constituição Federal (imunidade
tributária para cadernos escolares), tendo
Parecer favorável, sob nº 1.313, de
2000, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador José
Fogaça.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin co 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. (Pausa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são
terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa
ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 215, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
dos Recursos nºs 2 e 3, de 1998)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 215, de 1997, de autoria do Senador Júlio Campos, que acrescenta parágrafo ao art. 463 da CLT, assegurando ao empregado a indicação da instituição
bancária onde o empregador deverá depositar seu salário, tendo
Pareceres sob nºs:
– 121, de 1998, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Nabor
Júnior, favorável;
– 326, de 1998, da Comissão de
Assuntos Sociais (sobre a Emenda nº
1-Plen), Relator: Senador José Alves, pela
rejeição, com votos contrários dos Senadores Bello Parga e Leonel Paiva; e
– 207, de 2000, da Comissão de
Assuntos Econômicos (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 468/98), Relator: Senador Carlos Bezerra, favorável.
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Discussão, em conjunto, do projeto e da emenda, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 170, DE 2001
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 3º do Projeto de Lei do Senado nº 215, de
1997, do autoria do Senador Júlio Campos, que
acrescenta parágrafo ao art. 463 da CLT, assegurando ao empregado a indicação da instituição bancária
onde o empregador deverá depositar seu salário,
para adequação ao art. 9º da Lei Complementar nº
95, de 1998.
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Em vo tação o requerimento de destaque.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O dispositivo destacado será votado oportunamente.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda
e do destaque requerido.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o art. 3º do projeto destacado para
adequação do art. 9º da Lei Complementar nº 95, de
1998.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O art. 3º será suprimido do texto do projeto.
Em votação a Emenda nº 1, de Plenário, de parecer contrário da Comissão de Assuntos Sociais.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação
final.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 215, DE 1997
Acrescenta parágrafo ao art. 463 da
CLT, assegurando ao empregado a indicação da instituição bancária onde o empregador deverá depositar seu salário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 463 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, que “apro va a Con so li da ção das leis
do Trabalho”, passa a vigorar acrescido do se guin te §
1º, renumerando-se o atual parágrafo único:
“Art. 463. ...............................................
§ 1º As empresas situadas em perímetro urbano poderão efetuar o pagamento
dos salários e da remuneração das férias
mediante depósito em conta, aberta para
esse fim em nome de cada empregado, em
estabelecimento de crédito por este indicado, ou com cheque emitido diretamente pelo
empregador em favor do empregado, salvo
se analfabeto, hipótese em que o respectivo
pagamento somente poderá sr efetuado em
dinheiro.
§ 2º ......................................................”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º ................................................................
É o seguinte o artigo rejeitado:
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA Nº 1-PLEN
Acrescente-se o seguinte § 2º ao Projeto de Lei
do Senado nº 215, de 1997:
§ 2º A indicação de estabelecimento de crédito
de que trata o parágrafo anterior não se aplica aos
ser vi do res de em pre sas pú bli cas, so ci e da des de economia mista, autarquias e fundações públicas.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 76, DE 1999
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei da Câmara nº 29, de 1999)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 76, de 1999, de autoria
da Senadora Luzia Toledo, que acrescenta
parágrafo único ao art. 15 da Lei nº 6.515,

ABRIL 2001
Abril de 2001

de 26 de dezembro de 1977 (Lei do Divórcio) e dá nova redação ao inciso VII do art.
888 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), para estender aos avós o direito de visita aos próprios netos, tendo
Parecer sob nº 603, de 2000, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Maria do Carmo
Alves, favorável ao Projeto, com a Emenda
nº 1-CCJ, que apresenta, e pelo arquivamento do Projeto de Lei da Câmara nº 29,
de 1999, que tramita em conjunto.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
Fica prejudicado o Projeto de Lei da Câmara nº
29, de 1999, que tramita em conjunto.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 76, DE 1999
Acrescenta parágrafo único ao art.
15 da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de
1977 (Lei do Divórcio) e dá nova redação
ao inciso VII do art. 888 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), para estender aos avós o direito de visita aos próprios netos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estende aos avós o direito de visita aos próprios netos.
Art. 2º O art. 15 da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, fica acres ci do do se guin te pa rá gra fo único:
“Art. 15 .................................................
Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do
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juiz, observados os interesses da criança ou
adolescente."

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA Nº 1-CCJ
No Projeto de Lei do Senado nº 76, de 1999, ao
fim do tex to de pa rá gra fo úni co a ser adi ta do ao art. 15
da Lei nº 6.515, de 1977, acrescente-se a notação
(AC), indicativa de acréscimo, e, na mesma proposição, ao fim do texto proposto ao inciso VII do art. 888
do Código de Processo Civil, acrescente-se a notação (NR), indicativa de nova redação.
É o seguinte o Item 7, prejudicado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 29, DE 1999
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 76, de 1999)
Projeto de Lei da Câmara nº 29, de
1999 (nº 530/99, na Casa de origem), que
amplia, no caso de separação, o direito de
visitas aos filhos para os avós paternos e
maternos e dá outras providências.
Parecer nº 603/2000-CCJ, Relatora:
Senadora Maria do Carmo Alves, pelo arquivamento da matéria e, favorável ao Projeto
de Lei do Senado nº 76, de 1999, que tramita em conjunto, com Emenda nº 1-CCJ, que
apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 21, de 2000 (nº
260/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Nossa Senhora do Rocio
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Cu ritiba, Estado do Paraná, tendo
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Parecer favorável, sob nº 789, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

Art. 3º O inciso VII do art. 888 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), passa a ter a seguinte redação:
“Art. 888 ...............................................
VII – a guarda e a educação dos filhos,
regulado o direito de visita que, no interesse
da criança ou adolescente, pode, a critério
do juiz, ser extensivo a cada um dos avós.
............................................................."
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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 Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 21,
de 2000 (nº 260, de 1999, na Câmara dos Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 129, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 21, de 2000 (nº 260, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 21, de 2000 (nº
260, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Nos sa Se nho ra do Ro cio para ex plo rar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci dade de Curitiba, Estado do Paraná.
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Pre si den te – Mo za ril do Cavalcanti, Relator – Carlos Wilson – Antonio Paes
de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 129, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que renova a per missão outorgada a “Fundação Nossa Senhora do Rocio” para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 215, de 7 de outubro de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 17 de janeiro de 1995, a permissão ou tor ga da a “Fun da ção Nos sa Se nho ra do Ro cio”
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:
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dos), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 130, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 69, de 2000 (nº 196, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de 2000 (nº
196, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Brasil Amazônia
Comunicação e Empreendimentos Ltda., para explorar ser vi ço de ra di o di fu são sonora em freqüência mo dulada na cidade de Nova Timboteua, Estado do
Pará.
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Pre si den te – Mo za ril do Cavalcanti, Relator – Carlos Wilson – Antero Paes de
Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 130, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 69, de 2000 (nº
196/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Brasil
Amazônia Comunicação e Empreendimentos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Nova Timboteua, Estado do Pará,
tendo
Parecer favorável, sob nº 873, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Luiz Otávio.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guinte

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 262, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
permissão a “Brasil Amazônia Comunicação e
Empreendimentos Ltda.,” para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na localidade de
Nova Timboteua, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 69,
de 2000 (nº 196, de 1999, na Câmara dos Deputa-

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que outorga permissão
a “Brasil Amazônia Comunicação e
Empreendimentos Ltda.,” para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Nova
Timboteua, Estado do Pará.
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Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 73, de 2000 (nº
206/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão ao Sistema de Comunicação do Cabo de Santo
Agostinho Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Cabo de Santo Agostinho, Estado
de Pernambuco, tendo
Parecer favorável, sob nº 854, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador José Jorge.
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 Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 73,
de 2000 (nº 206 , de 1999, na Câmara dos Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 131, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 73, de 2000 (nº 206, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2000 (nº
206, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou tor ga con ces são ao Sis te ma de Co mu nicação do Cabo de Santo Agostinho Ltda., para explo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em on das mé dias na cidade de Cabo de Santo Agostinho, Estado de
Pernambuco.
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Sala de Reuniões da Comissão, 4 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Pre si den te – Mo za ril do Cavalcanti, Relator – Carlos Wilson – Antero Paes de
Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 131, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que outorga concessão a “Sistema de Comunicação do Cabo
de Santo Agostinho Ltda.,” para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na localidade de Cabo de Santo
Agostinho, Estado de Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre to s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que outorga con cessão a “Sistema de Co mu ni ca ção do Cabo de San to Agostinho Ltda.,” para explorar, por dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na localidade de Cabo de Santo
Agostinho, Estado de Pernambuco.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 11:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 233, de 2000 (nº
449/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação e Cultura de Montes Claros
de Goiás a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Montes Claros de
Goiás, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 23, de 2001,
da Comissão de Educação, Relator: Senador Iris Rezende.
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
as
As Sr e os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
233, de 2000 (nº 449, de 2000, na Câmara dos Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 132, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 233, de 2000 (nº 449, de
2000, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 233, de 2000 (nº
449, de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação
e Cul tu ra de Mon tes Cla ros de Go iás a exe cu tar ser vi ço de radiodifusão comunitária na cidade de Montes
Claros de Goiás, Estado de Goiás.
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Mozarildo Ca valcanti, Relator – Carlos Wilson – Antero Paes de
Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 132, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Inter no, pro mul go o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que autoriza a “Associação de Comunicação e Cultura de
Montes Claros de Goiás” a executar serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Montes Claros de Goiás, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º E aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 118, de 11 de agosto de 1999, que autoriza a
“Associação de Comunicação e Cultura de Montes
Cla ros de Go iás” a exe cu tar, por três anos, sem di re i to
de exclu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na localidade de Montes Claros de Goiás, Estado de
Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 12:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 80, de 2000 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 1.011,
de 2000, Relator: Senador Luiz Otávio, com
voto contrário do Senador Carlos Bezerra),
que autoriza a Petróleo Brasileiro S/A –
PETROBRÁS a elevar, temporariamente, o
seu limite de endividamento, em três bilhões, trezentos e trinta milhões de reais,
cujos recursos serão destinados ao alongamento de sua dívida, sem aumento do endividamento total.
Durante o prazo de 5 dias úteis perante a mesa
não foram oferecidas emendas à proposição.
Pas sa-se à dis cus são do pro je to em tur no úni co.
(Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 171, DE 2001
Requeiro, nos termos regimentais, o
adiamento da discussão do PRS 80/2000,
para reexame pela CAE.
Justificação
O pleito em questão tem como fundamento os
arts. 1º, 2º, 7º e 9º da Re so lu ção 96/89, que es ta be le-
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cem os limites de endividamento da União, de suas
autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal e estabelece limites e condições
para a con ces são da ga ran tia da União em ope ra ções
de crédito externo e interno.
Portanto, dentro da atri bu i ção pre vis ta no art. 52
da Cons ti tu i ção Fe de ral que pre vê a com pe tên cia pri vativa do Senado para aprovar as condições e limites
globais para as operações de crédito da União, de
suas autarquias e demais entidades controladas pelo
poder público federal, solicitamos o sobrestamento
em questão e o encaminhamento da matéria para
re-análise da CAE, uma vez que o Relator naquela
Comissão baseou-se no fato de que a liberação dos
recursos ocorreria na forma como solicitada na Mensa gem, en tre tan to, não ten do o dito Pro je to sido apro vado no Plenário do Senado em 2000, a liberação to tal dos pluricitados recursos (R$3.330.000.000,00) ficou para este exercício.
Ocorre que, consoante informações constantes
no pró prio “site” da Pe tro bras (vide ba lan ço pa tri mo ni al), o seu patrimônio líquido em 2000 é em torno de
R$24.945.000.000,00, o que significa dizer que o seu
limite de endividamento é apenas 10% desse valor,
ou seja, o empréstimo se, concedido na totalidade
dos R$3.330 milhões ultrapassa tal valor, contrariando a resolução nº 96/89.
Na hipótese, não há como prevalecer o ar gumento da Petrobras apresentando no “Documento
Interno da Petrobras” – DIP – SEJUR/SUPER –
01495/2000, em que a Superintendência do Serviço
Jurídico daquela companhia entende que a Emenda
Constitucional nº 19/96, que sujeita a Petrobras ao re gime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas e tributários, incluindo-se nos direitos co merciais a possibilidade de não estar sujeita a nenhuma lei autorizativa específica para realizar suas operações de crédito, posto que a Resolução nº 96/89 é
parte integrante do art. 52 da CF/88.
Determina o art. 3º da Resolução nº 96/89 que
“o montante global das operações rea li za das no exer cício financeiro anual, não poderá ultrapassar o valor
dos dispêndios com encargos e amortização da dívida fundada, vencida e vencível no ano, devidamente
atualizada, acrescido do equivalente a dez por cento
da receita líquida real”.
Por outro lado, aduz ainda o relator “que além
dos custos altíssimos dessa dívida de curto prazo, a
volatilidade da ofer ta de cré di to no mer ca do in ter na ci-
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o nal pode até mes mo le var a Pe tro bras a si tu a ções de
inadimplência”.
A solicitação de empréstimos para a Petrobras,
é fundamentada pelo seu Presidente na necessidade
da empresa de reduzir o seu nível de endividamento,
até 2005, para cerca de US$3 bilhões, com US$1,8
bilhões transformados, ao longo de 18 meses, em dí vida de longo prazo no exterior e o restante a serem
pagos com recursos da própria empresa.
Vale destacar que a Resolução nº 77, de 1998,
“autorizou a elevação temporária do limite de endividamento
da
Petrobras
em
mais
de
R$1.034.000.000,00 (um bilhão e trinta e quatro milhões de reais), para contratar duas operações de
crédito externo e uma operação de crédito interno,
para refinanciamento de dívidas de Eurobonds e financiamento da aquisição antecipada do direito de
transporte de 6 (seis) milhões/dia de gás natural no
Gasoduto Bolívia-Brasil pela Petrobras, em territórios
boliviano e brasileiro
Tão relevantes quanto os argumentos acima,
salienta-se que o empréstimo em análise é solicitado
em meio a uma grande discussão po lí ti ca em tor no do
afundamento da maior plataforma de petróleo do
mundo – a P-36, per ten cen te a Pe tro bras, que foi a pi que carregando, presos às suas ferragens, os corpos
de onze petroleiros que morreram ao tentar controlar
o fogo e prejuízos superiores a US$1 bilhão, onde
metade dessa quantia cor res pon de ao se gu ro e a ou tra metade será debitada dos cofres da estatal, posto
que a Petrobras não tinha seguro de “lucros cessantes” para com pen sar o pre ju í zo na even tu a li da de de a
plataforma parar de: produzir receita, segundo informações publicadas na revista Época, em 26 de março de 2001, págs. 76/81.
Destaca-se que a P-36 afundou com 1,5 milhão
de litros de óleo na plataforma e nos dutos que a ligam aos poços. Desse volume, vazaram 350.000 litros, dos quais 11000 ficaram no mar. O restante eva po rou ou foi re ti ra do por me i os quí mi cos e me câ ni cos.
Segundo o Presidente da Petrobras, Henri Reichstsul, “ao substituir a dívida de curto por longo pra zo a Empresa estaria adequando o perfil da dívida ao
tempo de retorno de seus investimentos, reduzindo,
assim, sua ex po si ção às in cer te zas do mer ca do in ternacional, obtendo, em conseqüência, menos custos
de captação e, em última análise, va lo ri zan do a Com panhia para seus acionistas”.
Dessa forma, em razão de fatos novos e prejuízos recentes acarretados à Petrobras, sem falar naqueles decorrentes dos vazamentos de óleo, ocorri-
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dos nos anos de 1999 e 2000, e, com o intuito de pro teger os interesses dos acionistas daquela Companhia e o patrimônio público, solicitamos o sobrestamento da matéria e o reexame pela Comissão de
Assuntos Econômicos.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2001. – José
Eduardo Dutra, Líder do Bloco de Oposição PT/SE.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em vo tação o requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra, como autor do
requerimento, para justificá-lo.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – V. Exª
tem a palavra, como autor do requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/ PT –
SE. Como autor, para justificar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esse projeto de resolução foi
aprovado na Comissão de Economia em outubro do
ano passado, não foi votado, e está sendo submetido
à apreciação só agora. Entendemos que, da forma
como está redigido, o projeto fere a Resolução nº 96,
já que daria a entender que os R$3,330 bilhões seriam para o decorrer de 2001, o que excede os 10% de
possibilidade de ampliação da capacidade de endividamento. Portanto, entendemos que é necessária
uma adaptação no projeto de resolução, o que só é
possível fazer por meio de reexame da Comissão de
Assuntos Econômicos
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em vo tação o Requerimento nº 171, de 2001.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A ma té ria sai da Ordem do Dia e vai à Co mis são
de Assuntos Econômicos para reexame.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 13:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 5, de 2001 (apresentado
pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional como conclusão de seu
Parecer nº 27, de 2001, Relator: Senador
Arthur da Távola), que institui o Grupo Parlamentar Canadá-Brasil e dá outras providências.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis
perante a Mesa não foram ofere ci das emen das à pro posição.
Passa-se à dis cus são do pro je to em tur no úni co.
(Pausa.)
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício Senador Mozarildo Ca valcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 172, DE 2001
Nos Termos do artigo 335 do Regimento Interno, requeiro sobrestamento do estudo do Projeto de
Resolução nº 05, de 2001, que “ins ti tui o Gru po Par lamentar Canadá-Brasil e dá outras providências”.
Justificação
E importante enaltecer a iniciativa da Douta Co missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
desta Casa pela apresentação do referido Projeto de
Resolução que “institui o Grupo Parlamentar Canadá-Brasil e dá outras providências”.
Entretanto, é oportuno levar em conta as recentes relações comerciais Brasil/Canadá que determinou, pela primeira vez, uma resposta imediata de indig na ção da so ci e da de bra si le i ra com relação a retaliações impostas ao Brasil, pelos chamados “países ri cos” ou de primeiro-mundo.
O Se na do Fe de ral, aten to aos acon te ci men tos e
co-res pon sá vel no exer cí cio da Po lí ti ca Exter na Bra sileira aprovou a criação da Comissão Temporária
Inter na, ”com a fi na li da de de acom pa nhar as re la ções
bilaterais, particularmente as comerciais, de Brasil e
Ca na dá, ten do em vis ta os con ten ci o sos nas re la ções
de comércio internacional entre esses dois países".
Diante do exposto, nada mais conveniente do
que sobrestar à apreciação da referida Matéria pelo
prazo de duração da mencionada Comissão Temporária Interna.
Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Roberto
Freire – Osmar Dias – Amir Lando – Waldeck
Ornelas – Mauro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Em vo tação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Resolução nº 5, de 2001, fica sobrestado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação do vencido para o turno suplemen tar do Subs ti tu ti vo ao Pro je to de Lei do Se na do nº
213, de 1999-Com ple men tar, que será lido pelo Sr. 1º
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Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 133, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno
suplementar, do Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 213, de 1999-Complementar.
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999-Complementar, que altera o inciso V do art 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Presidente – Mozarildo Ca valcanti, Relator – Carlos Wilson – Antero Paes de
Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 133, DE 2001
Altera o inciso V do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990.
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 ci do da seguinte alínea c:
“Art. 1º ..................................................
............................................................."
“V .........................................................
............................................................."
“c) os Senadores que estiverem no
meio do mandato, salvo se renunciarem ao
mesmo até a data da convenção partidária;”
(AC)
“............................................................”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A matéria vai à publicação.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a re da ção fi nal ao Pro je to de Lei do Se na do nº 215, de 1997, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
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PARECER Nº 134, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 215, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 215, de 1997, que
acrescenta parágrafo ao art. 463 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, assegurando ao empregado a indicação da instituição bancária onde o empregador deverá depositar seu salário, consolidando
destaque aprovado pelo Plenário para adequação à
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1996.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de abril de
2001. – Jader Babalho, Presidente – Mozarildo Cavalcanti, Relator – Carlos Wilson – Antero Paes de
Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 134, DE 2001
Acrescenta parágrafo ao art. 463 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, assegurando ao empregado
a indicação da instituição bancária onde o
empregador deverá depositar seu salário.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 463 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovadas pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 1º-A, numerando-se o atual parágrafo único como § lº:
“Art. 463. .............................................”
“§ 1º-A. As empresas situadas em perímetro urbano poderão efetuar o pagamento
dos salários e da remuneração das férias mediante depósito em conta, aberta para esse fim
em nome de cada empregado, em estabelecimento de crédito por este indicado, ou com
cheque emitido diretamente pelo empregador
em favor do empregado, salvo se analfabeto,
hipótese em que o respectivo pagamento somente poderá se efetuado em dinheiro.”
“§ 1º (parágrafo único original) ..........”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido e aprovado o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 173, DE 2001
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Projeto de Lei do Senado nº 215, de 1997, de autoria do
Senador Júlio Campos, que acrescenta parágrafo ao
art 463 da CLT, assegurando ao empregado a indicação da instituição bancária onde o empregador deverá depositar seu salário.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2001. – Carlos
Bezerra.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final ao Projeto de Lei do Senado nº 76, de
1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 135, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 76, de 1999.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 76, de 1999, que
acrescenta parágrafo único ao art 15 da Lei nº 6.515,
de 26 de dezembro de 1977 (Lei do Divórcio) e dá
nova redação ao inciso VII do art 888 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil),
para es ten der aos avós o di re i to de vi si ta aos pró pri os
netos, consolidando a Emenda nº 1-CCJ, aprovada
pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Pre si den te – Mozarildo Ca valcanti, – Relator – Carlos Wilson – Antero Paes
de Barros.
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ANEXO AO PARECER Nº 135, DE 2001
Acrescenta parágrafo único ao art. 15
da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977
(Lei do Divórcio) e dá nova redação ao inciso VII do art. 888 da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil),
para estender aos avós o direito de visita
aos próprios netos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei estende aos avós o direito de visita aos próprios netos.
Art. 2º O art. 15 da Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977, é acres ci do do se guin te pa rá gra fo úni co:
“Art. 15. ..............................................”
”Parágrafo único. O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do
juiz, observados os interesses da criança ou
adolescente." (AC)*
Art. 3º O inciso VII do art. 888 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), passa a ter a seguinte redação:
“Art. 888. ...............................................
.............................................................”
“VII – a guarda e a educação dos filhos, regulado o direito de visita que, no interesse da criança ou adolescente, pode, a
critério do juiz, ser extensivo a cada um dos
avós.“ (NR)
“............................................................”
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 174, DE 2001
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediatadiscussão e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro jeto de Lei do Senado nº 76, de 1999, de autoria da
Senadora Luzia Toledo, que acrescenta parágrafo
úni co ao art. 15 da Lei nº 6.515, de 26 de de zem bro de
1977 (Lei do Di vór cio) e dá nova re da ção ao in ci so VII
do art. 888 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil), para estender aos avós o
direito de visita aos próprios netos.
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Sala das Ses sões, 4 de abril de 2001. – Se na dor
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Aprovado o requerimento,passa-se à imediata apreciação
da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 136, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de
2000 (nº 509/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 131, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional – nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Federal – ato constante da Portaria nº 210, de 8 de dezembro de 1999, que outorga permissão à Fundaçção Educacional Salesiana Dom Bosco para executar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusi vi da de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da
sob a forma de convênio, após a aprovação do Con-
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gresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
O pro je to em tela, exa mi na do pela Co mis são de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, Deputado Léo Alcântara, e aprovação
da que la Co mis são. Já na Co mis são de Cons ti tu i ção e
Justiça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con sideradojurídico, constitucional e vazado em boa téc nica legislativa.
É a seguinte a direção da entidade Fundação
Educacional Salesiana Dom Dosco:
Sebastião Alves da Silveira – Diretor-Presidente
José Luciano de Vasconcelos – Diretor-Administrativo
Francisco César Lopes – Diretor-Financeiro

II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou torga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa condiciona-se ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex ploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece que a outorga para exploração desse tipo de serviço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fede ral nº 39/92, que “dis põe so bre for ma li da des e cri té rios para a apreciação dos atos de outorga e renovação de con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di odifusão sonora de sons e imagens”.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, que “institui o Código Brasileiro de Comunicações”.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela
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aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 509, de 2000, originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Co mis são, 4 de abril de 2001. – Ricardo
Santos, Presidente – Lúcio Alcântara, Relator –
José Coelho – Geral do Cân di do (abs ten ção) – Carlos Patrocínio – Nilo Teixeira Campos – Moreira
Mendes – Nabor Júnior – José Fogaça – Arlindo
Porto – Emi lia Fer nan des – Pe dro Piva – Fer nan do
Matuzalém – Eduardo Sique i ra Cam pos – Waldeck
Ornelas – Álvaro Dias – Ney Suassuna – Francelino Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, requerimentos de urgência que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti,
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 175, DE 2001
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o PLC/14/2001
Sala das Sessões, 4 de abril de 2001. – Osmar
Dias – José Eduardo Dutra – Romeu Tuma – Ney
Suassuna – Amir Lando.
REQUERIMENTO Nº 176, DE 2001
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o PLC/17/2001.
Sala das Sessões, 4 de abril de 2001. – Osmar
Dias – José Eduardo Dutra – Romeu Tuma – Ney
Suassuna – Amir Lando.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
votação os requerimentos.
A SRA. EMILIA FERNANDES – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes,
para encaminhar votação.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Para encaminhar a votação. Sem revisão da
oradora.) – Inicialmente, Sr. Presidente, peço a permissão de V. Exª para efetuar uma simplificação regimental encaminhando esse requerimento e os
dois próximos porque estamos acompanhando es-
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ses dois projetos e é importante que se faça este registro.
O Projeto de Lei da Câmara nº 14, para o qual
está sendo pedida a urgência, dispõe sobre o crime
de assédio sexual e dá outras providências. Ele
acresce o art. 216 ao Código Penal, o Decreto-Lei nº
2.848, de 07 de dezembro de 1940.
O requerimento seguinte solicita urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nº 17/2001, que dispõe
so bre a obri ga to ri e da de de co ber tu ra da ci rur gia plástica reparadora da mama por parte dos planos e seguros privados de assistência à saúde, nos casos de
mutilação decorrente de tratamento de câncer.
O Projeto de Lei da Câmara nº 18, para o qual
também está sendo solicitada a urgência, dispõe sobre a obrigatoriedade de os servidores das Delegacias de Po lí cia in for ma rem às ví ti mas de es tu pros so bre
o direito ao aborto legal.
as
Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, quero registrar, em primeiro lugar, que esses são projetos do
mais alto interesse da bancada feminina do Congresso Nacional e da sociedade brasi le i ra em geral, numa
luta conjunta que se trava em relação a estes temas.
Por exem plo, o as sé dio se xu al é um tema novo, sen do
que a visão do que se deve fazer em relação a essa
questão, tipificando-a como crime, independentemente de quem o pratique, também é nova e está na
pauta das grandes discussões internacionais.
Quanto à cirurgia plástica reparadora de mama,
já existe uma lei, de 1998, de autoria de uma Deputada, com o apoio de todo o Congresso Nacional, que
prevê que as mulheres podem fazer essa cirurgia por
meio do Sistema Único de Saúde; todavia, a referida
lei deixou uma lacuna, não garantindo que esse procedimento seja objeto de cobertura para aquelas mu lheres que pagam os seus planos de saúde. Assim,
na hora em que essas mulheres necessitam desses
ser vi ços aca bam por se ver de sam pa ra das pela le gislação. Então, esse projeto preenche essa lacuna.
O outro projeto prevê que os servidores das De legacias de Polícia, em especial das Delegacias de
Defesa da Mulher, no momento do registro da ocorrência policial, ficam obrigados a informar às vítimas
de estupro que, por amparo legal – o próprio Código
Penal, no seu art. 128 –, elas podem, se assim de seja rem, re a li zar o aborto caso ve nham a en gra vi dar em
decorrência do estupro ou quando a gestação imponha risco de vida à mãe.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, mesmo
que ve nha mos a apro fun dar o de ba te no mo men to da
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discussão e votação das matérias, não podemos deixar de registrar a forma como se deu esse encaminhamento na Câmara. Diante de um apelo da bancada feminina, prontamente o Plenário da Câmara votou e aprovou os referidos projetos, que agora estão
tramitando no Senado Federal.
Hoje, a bancada feminina, por meio de sua representação, esteve reunida com o Presidente desta
Casa, Senador Jader Barbalho, levando a S. Exª o
nosso apelo no sentido de que esses projetos também aqui tramitem em regime de urgência, dado o
seu alto significado social, e recebeu prontamente o
apoio da Presidência do Senado. Dessa forma, queremos agradecer e nos congratular com a visão que o
Presidente,Senador Ja der Bar ba lho, tem de mons trado em relação às reivindicações da bancada feminina.
Desejamos, ainda, agradecer aos Srs. Líderes
partidários, que assinaram os requerimentos de urgência que, neste momento, estamos votando.
Era o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente, pedindo aos Srs. Senadores que votem favoravelmente aos três requerimentos, reafirmando que, pos -
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te ri or men te, apro fun da re mos o de ba te quan to ao mérito.
Era o que tínhamos a registrar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Em vo tação os dois requerimentos de urgência.
s

As Srª e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presidência consulta as Lideranças quanto à apreciação
de um terceiro requerimento de urgência, atinente ao
rol dos assuntos expostos pela Senadora Emilia Fer nandes.
Se não houver objeção de V. Exas , vamos submetê-lo à votação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Cavalcanti.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em vo tação o requerimento de urgência para o Projeto de
Lei da Câmara nº 18, de 2001.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência alerta para a necessidade, em
que pese aos três pro je tos pas sa rem a tra mi tar em re gime de urgência, de que os mesmos cheguem ao
plenário com, pelo menos, um parecer de Comissão
Técnica a respeito dos mesmos.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 12/01-Presidência/CCJ
Brasília, 4 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 118 do Regimento
Inter no, co mu ni co à Vos sa Exce lên cia que esta Pre si dência prorrogou, por igual período, o prazo estipulado pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, para apreciação
do Requerimento nº 51 de 2001.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 13/01 - Presidência/CCJ
Brasília, 4 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 118 do Regimento
Inter no, co mu ni co à Vos sa Exce lên cia que esta Pre si dência prorrogou, por igual período, o prazo estipulado pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, para apreciação
do Requerimento nº 73 de 2001.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Ofício nº 14/01-Presidência/CCJ
Brasília, 4 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 118 do Regimento
Inter no, co mu ni co à Vos sa Exce lên cia que esta Pre si -
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dência prorrogou, por igual período, o prazo estipulado pelo Ato da Mesa nº 1, de 2001, para apreciação
do Requerimento nº 74 de 2001.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Os expedientes lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sras e
Srs. Senadores, ao final da Hora do Expediente, solicitaram a palavra para comunicação inadiável vários
Srs. Senadores. Não foi possível à Presidência, na
oportunidade, atendê-los, em face do transcurso da
Ordem do Dia.
Eu gostaria de alertar o Plená rio, par ti cu lar mente as Lideranças, para a ques tão re la ti va à solicitação
da palavra para comunicações inadiáveis. Em primeiro lugar, não há possibilidade de prejudicarmos o ho rário da Ordem do Dia. Contudo, quando se concede
a palavra após a Ordem do Dia para comunicações
inadiáveis, passamos a ter um problema, qual seja, o
pre ju í zo em re la ção aos ora do res ins cri tos na Hora do
Expediente.
Assim, gostaria de alertar as colegas e os colegas Senadores para este ato, cuja reincidência vem
dificultando o cumprimento do Regimento Interno no
que diz res pe i to ao uso da pa la vra pe los ora do res ins critos para a Hora do Expediente.
A Presidência concederá a palavra, excepcionalmente, na sessão de hoje, mas alerta que a Mesa, a
partir de agora, terá dificuldade em atender os oradores
que se inscreverem para comunicações inadiáveis, o
que aca ba, de al gu ma for ma, por pre ju di car os ora do res
que se inscrevem para a Hora do Expediente.
Faço este aler ta para que não haja ne nhu ma di ficuldade posterior. O Regimento será observado e,
portanto, con to com a com pre en são de to dos os co le gas da Casa.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or dem. Sem revisão do orador.) – V. Exª tem razão
quando alerta a Casa sobre o abuso que se comete
quanto às comunicações inadiáveis.
Veja V. Exª que estou, pacientemente, esperando a mi nha or dem de ins cri ção para po der fa lar. Ocor -
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re que, dado o adi an ta do da hora, mais uma vez, sin to
que serei preterido, com o que absolutamente não
con cor do. Aliás, isso tem se tor na do uma prá ti ca. Per ce be mos, en tão, que aque les que se or ga ni zam e que
procuram cumprir o Regimento acabam sendo preteridos.
Há casos aqui – e não quero citar nomes – em
que, às ve zes, o mes mo Se na dor usa do mi cro fo ne da
tribuna por uma, duas, três e até qua tro ve zes, ora fa lando pela Liderança, ora pelo partido, ora inscrito re gularmente. Esta é uma situação que realmente causa constrangimento àqueles que se inscrevem e que
ficam pacientemente esperando a sua vez, no estrito
cumprimento das disposições regimentais.
Muito obrigado.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/ PT – AC) – Sr. Pre si dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo manifestar a minha concordância absoluta com o que V.
Exª e o Senador Moreira Mendes acabam de colocar,
pois também me sinto prejudicado.
Essa prá ti ca tem se re pe ti do não só pelo ex pe di en te da co mu ni ca ção ina diá vel, mas pelo não cum pri mento do horário estabelecido para o pronunciamento do Par la men tar. Isso traz um pre ju í zo a to dos nós e,
com certeza, prejudica a possibilidade de um debate
de interesse público.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Pela or dem, concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
parabenizar V. Exª e dizer que o PMDB tem colaborado; inclusive, os Vice-Líderes não têm usado da palavra com fre qüên cia como Lí de res, o que tem sido usu al em alguns Partidos. Acho que, quando todos colaboram, ganha a comunidade. Felicito V. Exª porque
penso que as suas con si de ra ções vêm me lho rar todo
o conjunto. Parabéns!
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presidência agradece as manifestações dos Senadores
Moreira Mendes, Tião Viana e Ney Suassuna.
Como afirmei, excepcionalmente vou conceder
a palavra, pedindo apenas aos Senadores que, na
medida do possível, suas intervenções sejam breves,
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para que os oradores inscritos na Hora do Expediente
possam usar da palavra ainda durante a sessão.
Concedo a palavra ao Senador José Eduardo
Dutra para uma breve comunicação. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Waldeck Ornelas.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, con cor do ple namente que as comunicações ina diá ve is de vam ser,
efetivamente, inadiáveis e muito breves.
No caso, quero me reportar ao fato de que, no
exercício do mandato de Senador, emi ti opi niões, tan to na Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le quan to em
reunião do Conselho de Ética do Senado, a respeito
da revista IstoÉ, uma vez que entendi, na apreciação
das matérias, que ela havia publicado declarações
atribuídas ao Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães. Verificou-se, efetivamente, que eram versões infundadas, como, aliás, disseram os Procuradores que aqui
depuseram, como ficou demonstrado na degravação
da fita apre sen ta da e como tem sido tam bém um con senso, em face da auditoria feita no painel da Casa.
Em represália, a revista IstoÉ me dedicou duas
pá gi nas. Como nun ca cons ta ta ra nada em re la ção à minha administração durante os quase três anos em que
pas sei no Mi nis té rio da Pre vi dên cia, re a fir mou a sua posição de publicar coisas insustentáveis, inverídicas.
Sr. Presidente, mandei um fax à revista. Esperei
duas semanas. Duas edições foram publicadas, e a
revista não se dignou a pu bli car a mi nha res pos ta. De
ma ne i ra que achei por bem ler aqui, para dar co nhe ci mento aos meus Pares e para que conste dos Anais
da Casa o teor do fax que passei ao Diretor de Redação da IstoÉ.
Senhor Diretor,
Não merece resposta a tentativa da
IstoÉ (21-3-01) de depreciar minha gestão
no Ministério da Previdência, depois que a
desmascarei no Senado, em face da publicação de versão mentirosa dos diálogos de
ACM com os Procuradores, demonstrando
ser esta uma revista sem credibilidade, por
falsear a verdade. Trata-se de uma reação
torpe, mesquinha e medíocre, típica de “imprensa marron.
Saudações,
Senador Waldeck Ornelas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Com a
palavra o Senador Sebastião Rocha, para uma breve
comunicação.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, prometo que vou colaborar com a Mesa e com os oradores inscritos. Gostaria apenas de observar que ontem
e hoje inscrevi-me para uma comunicação inadiável,
mas não foi pos sí vel usar da pa la vra. Por tan to, so li ci to
que a Mesa também se esforce para conceder, no
tempo previsto, a palavra a quem se inscreveu para
uma comunicação inadiável, ou seja, na prorrogação
do Expediente, coisa que não aconteceu ontem nem
hoje.
Gos ta ria de me re fe rir es pe ci fi ca men te a um assunto já tratado em plenário pelo Senador Eduardo
Siqueira Campos com relação à Portaria nº 41 da
Agência Nacional de Saúde Suplementar. Refiro-me
à exclusão de procedimentos na cobertura de planos
e seguros de saúde. De fato, fui pego de surpresa –
creio que todos nós e o Brasil –, haja vista que vai na
contramão da disposição do Ministro José Serra em
de mons trar que hoje o Mi nis té rio da Sa ú de está pre o cupado com o conjunto da sociedade, principalmente
com os mais desfavorecidos.
Pre ci so es tu dar me lhor a ques tão, exa mi nar cu idadosamente a Portaria, porque, confirmada a informação de que exclui procedimentos como hemodiálise e exames para hepatite C e outros, acredito que
tem que ser ime di a ta men te re vis ta. A pro pó si to do assunto, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou, na
manhã de hoje, requerimento de minha autoria propondo um simpósio, a fim de que possamos fazer um
balanço da legislação de planos e seguros de saúde
no Bra sil. No pró xi mo dia 3 de ju nho, faz três anos que
a legislação está em vi gor. O re que ri men to foi apro vado na Comissão e o simpósio deve acontecer nos
dias 5 e 6 de junho próximo, no Auditório Petrônio
Portella, no qual todos os segmentos terão oportunidade de manifestar suas posições, análises e avaliações da lei.
O even to con ta com o apo io do Con se lho Na ci o nal de Saúde, que terá participação na coordenação,
da Agência Nacional de Saúde Suplementar e, também, a participação da Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados.
Era o que ti nha a co mu ni car, Sr. Pre si den te. Mu ito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra, para uma comunicação inadiável, ao
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Senador Eduardo Suplicy. Depois, reto ma re mos a lis ta de oradores ins cri tos e con ce de rei a pa la vra ao Se nador Tião Viana.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de convidar V.
Exª, Senador Jader Barbalho, as Srªs e os Srs. Senadores para a exposição “Êxodos”, que será apresentada pelo fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, às
18 horas 30 minutos, no Salão Negro do Senado Federal. Aqui, abordará a parte da exposição “Êxodos”
sobre as crianças, e, no Espaço Venâncio, aqui em
Brasília, outros aspectos.
Trata-se de uma exposição comovedora, uma
história perturbadora, pois poucas pessoas abandonam a terra natal por vontade própria. Em geral, elas
se tornam migrantes, refugiadas ou exiladas, constrangidas por forças que não têm como controlar, fugindo da pobreza, da repressão ou das guerras. Partem com os pertencem que conseguem carregar,
avançam como podem a bordo de frágeis embarcações, espremidas em trens e caminhões, a pé. Viajam
so zi nhas, com as fa mí li as ou em gru pos. Algu mas sa bem para onde es tão indo, con fi an tes de que as es pe ra uma vida melhor; outras estão simplesmente em
fuga, aliviadas por estarem vivas. Muitas não conseguirão chegar a lugar nenhum.
Se bas tião Sal ga do, nes ta ex po si ção, de mons tra
extraordinária sensibilidade e capacidade. Mostra o
que ocorre num dos maiores divisores de fronteiras,
entre os Estados Uni dos e o res tan te da Amé ri ca La ti na –, por exemplo, um muro eletrificado, onde tantas
pessoas têm morrido; latino-americanos, mexicanos
e outros que têm tido a vontade de obter um lugar ao
sol na América do Norte, mas que muitas vezes não
conseguem; pes so as que, nos cin co con ti nen tes, têm
tido dificuldades para encontrar o direito à vida com
dignidade.
Sr. Presidente, apresentamos o requerimento
aqui já aprovado na tarde de hoje, consignando um
voto de louvor e congratulações ao fotógraforeconheci do in ter na ci o nal men te, Se bas tião Sal ga do, pela sua
vida de trabalho na divulgação da condição humana.
O seu trabalho está dividido em quatro capítulos –
“Migrantes e refugiados: o instinto da sobrevivência”;
“A tra gé dia afri ca na: um con ti nen te à de ri va”; “A Amé rica Latina: êxodo rural, desordem urbana”; e “Ásia: a
nova face urbana do mundo”. Afirmando não ser juiz
para julgar o que é bom ou ruim, o fotógrafo só quer,
segundo suas palavras, “provocar um debate sobre a
condição humana do ponto de vista dos povos em
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êxodo de todo o mundo. Minhas fotografias são um
vetor entre o que acontece no mundo e as pessoas
que não têm como pre sen ci ar o que acon te ce. Espe ro
que a pessoa que entrar numa exposição minha não
saia a mesma.”
Sebastião Salgado tem tido a colaboração de
sua es po sa, Lé lia Wa nick Sal ga do, que é or ga ni za dora de seus livros e exposições.
Convidamos todos para essa homenagem.
Solicito, Sr. Presidente, que seja registrada na
íntegra a justificativa do requerimento.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
REQUERIMENTO Nº , 2001
Requeremos nos termos do artigo 222 do Regimento interno, do Senado Federal, seja consignado
um voto de louvor e congratulações ao fotógrafo, reconhecido internacionalmente, Sebastião Salgado
pela sua vida de trabalho na divulgação da condição
hu ma na e que hoje terá sua ex po si ção “Êxo dos” ina u gurada no Salão Negro, do Congresso Nacional.
Justificação
O Senado Federal passa a expor, de hoje até 4
de maio, parte das fotografias da “Êxodos” onde o fotógrafo Sebastião Salgado retrata sua concepção do
homem em fuga, à procura de uma vida mais digna e
feliz.
Sebastião Salgado, era um economista que
após tomar emprestada, a câmera de sua mulher,
para uma viagem à África, tro cou os nú me ros pela fo tografia, tornando-se uma re fe rên cia no jor na lis mo fotográfico. Trabalhou para várias agências. Foi eleito
membro da Magnum Photos, uma cooperativa internacional de fotógrafos, onde permaneceu de 1979 a
1994. De Paris, onde vivia, Salgado viajou para cobrir
acontecimentos como as guer ras em Ango la e no Sa ara espanhol, o seqüestro de is ra e li tas em Ente be e o
aten ta do con tra o pre si den te nor te-ame ri ca no Ro nald
Reagan. Paralelamente, passou a se dedicar a projetos de documentários mais elaborados e pessoais.
Fotógrafo reconhecido internacionalmente e
adepto da tradição da “fotografia engajada”, Sebastião Salgado recebeu praticamente todos os principais prêmios de fotografia do mundo, como reconhecimento por seu trabalho. Em 1994 fundou sua própria
agência de notícias, a Imagens da Amazônia. Salga-
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do mora com sua esposa e colaboradora, Lélia Wanick Salgado, que é a autora dos projetos gráficos da
maioria de seus livros.
O conjunto de fotos que resultou na exposição
Êxodos é fruto de seu trabalho ao longo dos últimos
seis anos, período em que percorreu 41 países, retratando a história da humanidade, das suas migrações
e buscas. Em Êxodos vale destacar a tentativa das
pessoas cruzarem a fronteira entre o México e os
Estados Unidos, “muitos deles adolescentes absolutamente convencidos de que os EUA eram uma opção viável”.
Afirmando não ser juiz para julgar o que é bom
ou ruim, o fotógrafo só quer, segundo suas palavras,
Provocar um debate sobre a condição humana do
ponto de vista dos povos em êxodo de todo o mundo.
Minhas fotografias são um vetor en tre o que acon te ce
no mun do e as pes so as que não tem como pre sen ci ar
o que acontece. Espero que a pessoa que entrar
numa exposição minha, não saia a mesma."
Esse trabalho está dividido em quatro capítulos
— “Migrantes e refugiados: o instinto da sobrevivência”; “A tragédia Africana: um continente à deriva”; “A
América Latina: êxodo rural, desordem urbana” e
“Asia: a nova face urbana do mundo”. Nele está revelado o pro fis si o nal que viu além da re a li da de e bus cou
na expressão de cada rosto que fotografou retratar a
sua concepção do homem.
Com a conclusão deste projeto, o profissional
Se bas tião Sal ga do, mos tra ao mun do o que acon te ce
com a humanidade, principalmente com aquela parcela menos afortunada que está a mercê de todas as
intempéries, inclusive aquelas causadas pelos seus
semelhantes. Um tra ba lho de re co nhe ci men to mundial pelo talento, técnica e sensibilidade.
Atualmente, Sebastião Salgado dedica-se a um
projeto de reflorestamento da Mata Atlântica na região de Aimorés, Minas Gerais, lugar onde nasceu e
cresceu. Salgado e Lélia esperam que o projeto seja
um modelo de como restaurar e preservar recursos
naturais.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – V. Exª
será atendido, na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre siden te, Srªs e Srs. Se na do res, ten ta rei ser o mais ob je tivo possível na manifestação que desejo fazer, a fim
de que meu colega, o Senador Moreira Mendes, tam -
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bém tenha a oportunidade de mostrar sua posição
com relação ao tema.
O assunto que quero trazer à Casa diz respeito
ao câncer no Brasil. Trata-se de uma situação grave
que vitima mais de 110 mil pessoas todos os anos.
Hoje, o Senador Eduardo Siqueira Campos fez um
pronunciamento em relação à Resolução nº 41 da
Agência Nacional de Saúde Suplementar. Faço um
apelo ao Ministro da Saúde, José Serra, para que S.
Exª reveja imediatamente a Resolução nº 41, que exclui 434 procedimentos, desobrigando as seguradoras e os planos de saúde de prestarem atendimento
às pessoas beneficiadas por essa cobertura em seus
contratos iniciais. Entendo tratar-se de uma situação
grave!
O apelo de que seja revogado é extensivo ao
Pre si den te da Asso ci a ção Mé di ca Bra si le i ra, Sr. Ele uses Vieira de Paiva, e também ao Presidente do Con selho Federal de Medicina, Dr. Edson de Oliveira
Andra de. Espe ro que o Mi nis tro da Sa ú de es te ja aten to, sensibilizado, como é de sua rotina, e possa intervir para que essa Resolução seja refeita, a fim de que
não haja prejuízo para a população, já que a Resolução pode causar, indiretamente, a morte de pessoas
que venham a ser excluídas através desses procedimen tos, como as por ta do ras de do en ças re na is crô nicas, como as portadoras de algumas patologias que
exigem procedimentos e atendimentos à saúde, que,
infelizmente, poderão ser excluídos.
Sr. Presidente, quero me reportar à situação
grave do câncer no Brasil, uma enfermidade que vitima mais de 110 mil pes so as to dos os anos, cujo cres cimento está na ordem de 7% ao ano e que, lamentavelmente, não tem encontrado a resposta devida por
parte dos órgãos públicos.
Di ria que o pro ble ma do cân cer ex tra po la a fron teira da responsabilidade do poder público, porque
impõe também uma responsabilidade do cidadão, da
família e da comunidade. Temos um paradoxo: o Bra sil não vive a pior situação no que se refere à política
de combate e controle do câncer. A Argentina, por
exem plo, dis põe ape nas de 4 ser vi ços es pe ci a li za dos
para o controle e prevenção do câncer; o nosso País
dispõe de 55; os Estados Unidos têm 145, para o tra tamento do câncer de maneira individualizada.
Nos Esta dos Uni dos exis tem 42 ins ti tu i ções uni versitárias que cuidam especificamente dos serviços
individualizados da problemática do câncer, não só
atendendo a comunidade, na parte de assistência, in tegração e pesquisa, como indo além, buscando re-
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cur sos tec no ló gi cos que per mi tam so lu ções me lho res
e mais oportunas em relação ao câncer.
Vejam a situação dramática em que vive o Brasil. A Região Centro-Oeste dispõe apenas de 3 ser viços individualizados para tratamento do câncer, sendo 2 no Esta do de Mato Gros so e 1 no Esta do de Go iás. A Região Norte – nossa região – dispõe de apenas 2 serviçosespecializados e individualizados para
tratamento do câncer: um no Estado do Amazonas e
outro no Estado do Pará. A Região Nordeste tem 10
instituições especializadas para o tratamento do câncer; a Sudeste tem 32; e a Sul tem 8 instituições.
Esses da dos de mons tram que te mos uma si tu a ção grave e delicada, em que a concentração de ser viços impõe a migração desnecessária, a qualidade
do atendimento desfavorável à população mais isolada, no caso, das Regiões Norte e Centro-Oeste do
Brasil. O Ministério da Saúde, na atual gestão, tem-se
preocupado, tem sido sensível, mas não conseguiu
resultado social.
Assim, fi ca mos com mais um dra ma em re la ção
ao as sun to cân cer. As for mas mais in ci den tes no Bra sil são o cân cer de pele – não o me la no ma –, o cân cer
de mama, o câncer de estômago, o câncer de traquéia, o câncer de brônquios e pulmões, o câncer de
próstata, o câncer de colo de útero, o câncer de boca
e o cân cer de esô fa go. A nos sa es ti ma ti va é de apro xi madamente 114 mil óbitos para o ano 2001, em função do acometimento pelo câncer, com o predomínio
de 53% para homens para pouco mais de 46% para
mulheres.
A situação é mais grave quando constatamos
que o Brasil avançou na de tec ção da do en ça em fase
de diagnóstico no caso do câncer de próstata, mas
em relação a outros tipos não. Vejam a situação do
cân cer de boca: 42,2% dos pa ci en tes que pro cu ram o
ser vi ço de sa ú de têm o seu cân cer de boca de tec ta do
no chamado estágio 4, que é uma fase avançada da
doença, irreversível, na maioria das vezes, e com
qualidade de vida amplamente prejudicada para os
seus pacientes. Quer dizer, um câncer onde o próprio
paciente, o próprio odontólogo, pode fazer uma revisão sistemática e evitar a instalação dele, de maneira
a pôr em risco a vida do cidadão.
O câncer de colo de útero é uma outra forma
onde o exame clínico, o exame preventivo chamado
Papanicolau, que é norma da política pública de saúde no Brasil, impõe uma revisão anual. Nós temos,
após os 20 anos de idade, 48,9% dos casos de câncer de colo de útero, diagnosticado no chamado estágio 3, que é uma fase avançada da doença. Mais gra -
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ve ain da é que esse cân cer tem como agen te eti o ló gi co o chamado HPV, Papilomavirus humano, que é
aque le agen te ca u sa dor de uma do en ça se xu al men te
transmissível chamada cancro duro ou condiloma
acominado. Essa doença tem tratamento pleno, controle pleno. Infelizmente, não conseguimos tra tar uma
das formas mais importantes de câncer.
Vamos ainda ao câncer de mama, onde 34,9%
dos casos diagnosticados estão no estágio 3 da doença, uma fase avan ça da, com mu ti la ções se cun dá rias à mulher, com tratamento extremamente desfavorá vel e com pro me ti men to efe ti vo da qua li da de de vida
das mulheres.
Então, tudo isso demonstra que estamos muito
longe ain da de um al can ce de uma po lí ti ca de pre ven ção e controle do câncer efetivo e ideal em nosso
País.
Quando transferimos o problema para as crianças, vamos comparar a estatística americana e a bra sileira. Nos Estados Unidos, 70 a 90% das crianças
têm cura quan do o di ag nós ti co de cân cer se es ta be lece; no Brasil, ficamos com uma estatística de 70% a
80%. Um re sul ta do de pelo me nos 10% in fe ri or à po lí tica americana.
Se estamos em um mundo globalizado, com recur sos de tec no lo gia uni ver sa li za dos para al guns pa íses, não há razão para que tenhamos uma diferença
de mortalidade dessa natureza, e o Brasil precisa
avançar em relação a isso.
Se traduzirmos ainda essa situação em relação
às crianças, vamos ver ainda que o câncer mais comum é o da chamada Leucemia Linfóide Aguda, que
atinge a maioria das crianças brasileiros, e com uma
mudança de comportamento por diagnóstico tardio
também, trazendo algum prejuízo. Hoje temos, além
do Tumor de Wilms, localizado em loja renal do paciente, outras formas de tumores renais como o tumor
de in tes ti no, aco me ten do as cri an ças bra si le i ras, com
difícil diagnóstico precoce; os tumores ósseos e o
chamado Linfoma Hodgkin, que atinge desfavoravelmente as crianças do Brasil.
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Não é possível imaginar que nós tenhamos o
câncer de pele como o campeão de incidência no
Brasil, quando basta que as pessoas possam sair de
suas casas com filtro solar número 15 ou mais para
estarem protegidas da instalação desse câncer, e
caso tenham um acompanhamento regular.

E isso tem exposto a tragédia de – nós que visitamos alguns hospitais – encontrarmos enfermarias
cheias de crianças, superlotadas de crianças, vitimadas pelo câncer, sem que haja uma política de diagnóstico preventivo.

Não é possível imaginar que o câncer de mama
tenha uma prevalência tão importante neste País,
quan do toda mu lher com 35 anos de ida de de ve ria fa zer a sua mamografia; com 40 anos de idade, dois
procedimentos de mamografia estabelecidos; e, a
partir dos 50 anos, a mamografia sistemática e seriada para garantir a prevenção dessa doença.
Então, o Brasil tem uma dívida: avançar na política nacional de combate ao câncer. Se trabalharmos
de maneira efetiva, a sociedade vai estar informada e
poderá partir para sua própria defesa. É uma doença
que não pode ser de i xa da ape nas nas mãos do poder
público; a responsabilidade da comunidade, a responsabilidade do indivíduo é uma necessidade concreta.
A imprensa brasileira cumpriu um papel fundamen tal no con tro le do cân cer, por que traz ma té ri as to dos os dias sobre novidades no tratamento e prevenção da doença.
Mas esse debate precisa ser amplo. Hoje milhares, milhões de brasileiros todos os dias seguem o ritual da atividade física, tentando prevenir a primeira
causa de morte no Brasil: as doenças cardiovasculares e doenças degenerativas. Mas quando se tra ta da
segunda causa mais importante de morte no Brasil,
que é o cân cer, a so ci e da de não está pre pa ra da e ins tru men ta li za da em in for ma ção e em ati tu des para sua
de fe sa, e o re sul ta do é que são vi ti ma das mais de 110
mil pessoas todos os anos.
Concluo, Sr. Presidente, entendendo que o Brasil precisa estar alerta, intervir mais, responsabilizar
mais a sociedade civil, precisa de mais envolvimento
do terceiro setor, qual seja, as organizações não-governamentais, no assunto. Com isso, vamos produzir
qualidade de vida, salvar milhares de vidas e fazer
com que a política pública seja um grande patrimônio,
a maior riqueza do nosso País.
Era o que tinha a dizer. Encerro em consideração ao meu colega, Senador Moreira Mendes.
Muito obrigado.

Então, espero, sinceramente, que as autoridades de Estado possam encontrar maneiras e mecanismos de tra zer uma res pon sa bi li da de ma i or à so ci edade brasileira.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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Durante o discurso do Sr. Tião Viana, o
Sr. Jader Barbalho, 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, Se nador Moreira Mendes pelo tempo restante da sessão.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes de abor dar o
tema do qual pretendo tratar, quero, mais uma vez,
enfatizar o meu protesto com relação ao uso da tribuna nesta Casa. Não há aqui Senador de primeira ou
de segunda classe, Senador ou Partido mais ou menos im por tan te. Nós to dos aqui so mos ab so lu ta men te
iguais. Contudo, há dois anos, desde que vim para
esta Casa, tenho verificado, reiteradamente, um determinado grupo de Senadores – uma dúzia ou uma
meia dúzia ou, no máximo, duas dúzias – usufruir de
certos privilégios que os outros não têm. Essa situação não pode continuar! Deixo aqui o meu veemente
protesto e apelo à Presidência no sentido de que
faça, efetivamente, cumprir o que determina o Regimento Interno.
Já houve ocasião em que o Presidente foi subs tituído por outro Senador para vir tomar a minha palavra aqui na tribuna, porque apenas ultrapassei em
cinco minutos o meu pronunciamento, embora tenha
visto, freqüentemente, muitos Senadores ultrapassarem o seu tem po, e ne nhu ma pro vi dên cia ser to ma da.
Por conseguinte, reitero este meu protesto no sentido
de que o Regimento Interno seja daqui para frente
efetivamente cumprido, valendo para todos os Senadores.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
abordar hoje aqui um tema relacionado à educação a
distância. Não se pode imaginar que a tecnologia glo balizada sirva apenas para demarcar novos pa râmetros de aferição de poder. Antes, tem cumprido uma
função extremamente democrática em nossa contemporaneidade, que se traduz na oferta de possibilidades educacionais a um número insuperavelmente
enorme de homens e mulheres.
Refiro-me mais especificamente a expansão do
ensino virtual de terceiro grau, ou melhor dizendo, a
expansão da Educação a distância na pós-graduação.
Não se pode mais imaginar que a tecnologia
globalizada sirva apenas para demarcar novos pa râmetros de aferição de poder. Antes, tem cumprido
uma função extremamente democrática em nossa
con tem po ra ne i da de, que se tra duz na ofer ta de pos si-
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bilidades educacionais a um número insuperavelmente enorme de homens e mulheres. Refiro-me,
mais especificamente, à expansão do ensino virtual
de terceiro grau, ou melhor dizendo, à expansão da
educação a distância na pós-graduação.
No Bra sil, em bo ra in ci pi en te, o in gres so do en sino à distância já constitui sucesso insofismável. Ape nas como exemplificação, a Universidade Federal de
Santa Catarina saiu na frente e já instalou em caráter
inédito o laboratório de ensino a distância do programa de pós-graduação em engenharia de produção.
Para tanto, não hesitou em investir um volume substancial de capital em avançadas tecnologias da informação e comunicação, além de mobilizar recursos
humanos capacitados para o estabelecimento de um
robusto referencial pedagógico.
Sua concepção se baseia no rompimento de
barreiras no que diz respeito à distância e ao tempo
para a transmissão e aquisição do conhecimento nas
sociedades modernas. Visa-se assim a suprir a crescente necessidade de formação e qualificação profissional no cenário transnacional do trabalho e da produção. E, no caso da Federal de Santa Catarina, que
surgiu em 1995, a modelagem de instrução de cada
curso se desenvolve a partir do conhecimento prévio
das ne ces si da des da cli en te la es tu dan til. Isso pres supõe o conhecimento de seus objetivos na infra-estrutura tecnológica e seu perfil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no entanto para
espanto de todos aqueles que prezam pelo saber e
pela educação no País, as ações do MEC, ou melhor,
de alguns setores do Ministério da Educação – e tenho certeza que aí não está incluído o pensamento
do eminente Ministro Paulo Renato –, sobre a regulamentação do ensino a distância não têm correspondido às expectativas. Em primeiro lugar, cumpre dizer
que, somente há bem pouco tempo, o Ministério baixou, por fim, resolução regulamentando a matéria.
Se, por um lado, a regulamentação em seu aspecto
formal expressa um sentimento inequívoco de avanço; por outro, seu conteúdo deixou muito a desejar.
Surpreendendo a todos, o texto aprovado cai
por vezes num excesso de ortodoxia pedagógica. Por
exemplo, insiste na retrógrada tese instrutiva, segundo a qual o sistema de avaliação a ser aplicado na
educação a distância não pode ser realizado virtualmente. Em outras palavras, aceita-se a virtualidade
do en si no, mas não se es ten de o me ca nis mo mais ca racterístico ao processo de verificação do mesmo
aprendizado.
Ora, não me restam dúvidas: trata-se de mais
uma pura expressão da contradição da burocracia
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brasileira. Na minha modesta leitura, o MEC – ou me lhor, al guns se to res do MEC, como eu já dis se – ain da
julgam o modelo virtual aplicado na pós-graduação à
luz de uma desconfiança infundada. Somente assim,
explica-se, no §1º do art. 3º do texto aprovado, a exigên cia for mal de pro vas e ati vi da des pre sen ci a is para
os cursos de pós-graduação stricto sensu, do mesmo modo que, no art. 11, pre vê-se in clu ir “ne ces sa ri amente” para os cursos lato sensu provas presenciais
e defesa presencial de monografia ou trabalho de
conclusão de curso.
Ao que me consta, o que está em jogo na introdução dos cursos de pós-graduação a distância no
Brasil não é, em absoluto, a experimentação provisória de uma sistema educacional corretivo, retificador,
ou mesmo propedêutico, visando apenas a remendar
o modelo tradicional hegemonicamente vigente. Pelo
contrário, trata-se muito mais de uma nova concepção de aprendizagem, cujos princípios técnicos adotam as inovações tecnológicas da linguagem como
instrumentos indispensáveis à instrução, à apropriação e à avaliação do conhecimento contemporâneo.
Se para o mundodesenvolvido, onde as disparidades regionais são bem menos acentuadas, a adoção da virtualidade educacional já superou a fase da
desconfiança e da resistência, porque seria diferente
no Bra sil? Os pu ris tas que nos per do em, mas não po demos esquecer que o nosso País convive com taxas
de escolaridade brutalmente contrastantes. E isso se
reproduz, ainda mais gravemente, nos níveis mais al tos da formação educacional. Enquanto o Sul e Sudeste se apoderam de qua se 85% dos do cen tes-dou tores e 75% dos do cen tes-mes tres em exer cí ci os nas
universidades brasileira, o Norte não consegue compor se quer 5% do to tal do nú me ro de pro fes so res uni versitários com titularidade pós-graduada. Portanto,
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, para re ver ter injusta situação, ao Estado brasileiro não sobra outra
al ter na ti va viá vel se não o in ves ti men to na edu ca ção a
distância em todos os níveis de escolaridade.
Nes se sen ti do, o apo io das agên ci as fi nan ci a doras, tais como a Capes e o CNPq, à ins ta la ção de programas virtuais de pós-graduação pelo País se torna
ob je to de ex tre ma re le vân cia. Pois é inad mis sí vel que,
no limiar desse novo milênio, técnicos e dirigentes de
ambos os órgãos ainda resistam a uma discussão
mais progressistas e menos preconceituosa sobre o
assunto. No mínimo, espera-se uma postura de tolerância e de boa von ta de para com as ins ti tu i ções que,
com sucesso, já incorporaram os cursos de pós-graduação a distância no seu leque de ofertas.
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O Sr. Leomar Quintanilha (Bloco/PPB – TO) –
Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço
V. Exª com prazer.
O Sr. Leomar Quintanilha (Bloco/PPB – TO) –
Senador Moreira Mendes, sei da exigüidade do tempo de V. Exª para discutir e abordar um assunto tão
importante e tão candente, nesse momento delicado
em que a economia nacional avança. Entretanto, o
ensino a distância vem seguramente promover uma
verdadeira revolução na educação da nossa gente. O
Bra sil, com um es for ço in gen te para apri mo rar os me canismos e os meios de educação, no momento em
que a globalização acaba por transformar em analfabeto contemporâneo aquele que não tem acesso à
educação e facilidade para manusear os meios modernos de comunicação, ainda se arrasta, tentando
eli mi nar uma cha ga da nos sa so ci e da de: o anal fa be to
tradicional, que não aprendeu a ler e a escrever, num
índice ainda muito elevado. E, se considerássemos
um pouco mais, aqueles que, ainda que tenham
aprendido a ler e a escrever, não interpretam aquilo
que lêem. Por tan to, en ten do – e V. Exª co lo ca isto mu ito bem – que o ensino a distância efetivamente dará
uma contribuição muito grande, primeiro para a universalização do ensino, para que o ensino alcance to dos os quadrantes do País simultaneamente, facilitando o acesso a uma gama considerável de brasileiros que não tiveram, em oportunidades anteriores,
acesso ao conhecimento e à informação.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agradeço o aparte de V. Exª, que certamente enriquecerá
ainda mais este modesto trabalho.
A título de ilustração, a Federal catarinense organizou, em 98, um programa de mestrado a distância para 48 funcionários de uma mesma empresa em
12 cidades diferentes no Brasil. O sistema de aulas
operou por meio de videoconferências na área de en genharia de produção, ministradas por professores
sediados em Florianópolis, com duração de 18 meses. Além de ter evitado a saída dos empregados do
local de trabalho, o mestrado contraiu despesas por
empregado-aluno que não ultrapassaram a faixa dos
500 reais ao mês.
No fundo, a educação virtual no âmbito da
pós-graduação tem como objetivo – independentemen te da lo ca li za ção ge o grá fi ca – a pro mo ção, a cri ação e a disseminação de conhecimentos entre a univer si da de e os di ver sos seg men tos da so ci e da de. Por
intermédio do desenvolvimento e da utilização de
avançados ambientesvirtuais de apren di za gem, busca-se a tão sonhada democratização do ensino sofis-
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ticado e pormenorizadamente complexo da pós-graduação. Na prática, as atividades de preparação e a
realização das aulas estão acumulando conhecimento para uma nova pedagogia, lastreada na estimulação múltipla autorizada pelo uso de recursos como
animações e gráficos em terceira dimensão.
Em São Paulo, a diretora da Universidade
Anhembi Morumbi, Carmen Maia, avisa que o projeto
virtual da instituição consiste em atender demandas
de cursos de extensão e especialização para graduação e pós-graduação. Ela integra o consórcio UVB –
Universidade Virtual Brasileira, em cuja composição
se re ú nem mais nove ins ti tu i ções na ci o na is de en si no
de terceiro grau. Trata-se de estabelecimentos pri vados espalhados por todo o País, de Santa Catarina à
Ama zô nia, do Rio de Ja ne i ro ao Rio Gran de do Nor te.
Nessa mesma linha, o Centro de Pesquisa Paula
Souza, no Rio de Janeiro, assinou convênio com a
mais expressiva representante do gênero nos Estados Unidos, a American University of Technology, em
cujos termos se fixa a abertura de cursos de pós-gra du a ção em ciên cia da com pu ta ção e tec no lo gia da in formação.
Cumpre ressaltar que o próprio Governo Federal já lançara em 2000 o projeto intitulado Universidade Vir tu al Pú bli ca do Bra sil mais co mu men te co nhe cida por UniRede, visando atender a cerca de 100 mil
alunos até o final de 2002. Os Ministros da Educação
e da Ciência e Tecnologia – Paulo Renato Souza e
Ronaldo Sardenberg – classificaram o projeto como
de alta prioridade, pois se destinaria a resolver o pro blema da baixa formação educacional dentro do qua dro dos professores dos ensinos básico e fundamental no País. Acrescentaram, à época, que a UniRede,
a médio e longo prazos, se ocuparia dos cursos de
pós-gra du a ção, mes tra dos e pro fis si o na li zan tes. Para
tanto, a UniRede se constituiu na forma de consórcio,
a cuja estrutura sessenta e três instituições públicas
de ensino no País se incorporaram. Diante disso, eis
um compromisso que deve ser honrado ainda nessa
gestão administrativasob a batuta do Presidente Fer nando Henrique.
Sob um olhar retrospectivo, descobriremos que
a própria Lei de Diretrizes e Bases, sancionada em
96, con tem pla va a edu ca ção a dis tân cia pela pri me i ra
vez, proporcionando aos estudantes e profissionais
brasileiros uma gama de oportunidades de crescimento e estudo de maneira essencialmente au tônoma. Em 98, a educação a distância foi normatizada
pelos Decretos nºs 2.494 e 2.561, pelos quais se assegura a emissão de certificados para os cursos de
graduação, quando realizados virtualmente em esta-
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belecimentos oficialmente credenciados. Na seqüência, a própria Associação Brasileira de Ensino a Distância elaborou, decorridos dois anos da promulgação da LDB, seu código de ética, com o propósito de
evitar a proliferação de empresas ou instituições interessadas tão-somente na locupletação desbragada.
No entanto, apesar da euforia e de todo o contro le so bre as re gras do en si no a dis tân cia, não há ab soluta unanimidade no assunto. Além de alguns setores den tro do MEC — como ha via men ci o na do an te ri ormente —, acadêmicos protestam contra qualquer
tipo de mudança no sistema de ensino. Na verdade,
alguns professores universitários vêm alegando que,
com a implementação indiscriminada dos cursos de
pós-graduação, cor re-se o ris co de subs ti tu ir o pro fes sor pela máquina, provocando uma dispensa em
massa do catedrático universitário sob o falso argumento de sua obsoleta sobrevivência. Isso, segundo
os mesmos professores,levaria a uma queda na qua lidade do ensino e da pesquisa, além da acentuação
do grau de desumanização na produção do conhecimento.
Outro entrave identificado na implantação do
programa de educação virtual consistiria, segundo
especialistas, na ausência de um comprometimento
mais firme do Estado brasileiro com o financiamento
dos custos tecnológicos. Se o Ministério da Ciência e
Tecnologia e o Ministério da Educação têm, de fato,
pretensões de democratizar o acesso ao ensino superior e à pós-graduação mediante a UniRede, então
de vem lem brar que isso não será pos sí vel sem que se
democratize igual men te o aces so aos mi cro com pu tadores, de cujos preços, que ainda vagam nas alturas,
a população tanto reclama.
Ao lado disso, o MEC não pode des cu i dar-se do
comprometimento com o auto-aperfeiçoamento tecnológico ininterrupto, a partir do qual se poderá garantir acesso fácil a banco de da dos, bi bli o te cas vir tuais, videoconferências, correios eletrônicos eficientes, CD-Roms de última linha etc. E não é por acaso,
portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que,
dos inúmeros cursos a oferecer virtualmente para a
pós-graduação, o MBA (Master in Business Administration) ocupa lugar de destaque entre os preferidos.
Trata-se de curso que se destina basicamente a um
segmento selecionado de executivos que preza as
condições excepcionais de ensino e aprendizado.
De acordo com o coordenador do sistema de
educação a distância da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Carlos Messeder Pereira, a limitação tecnológica da Internet brasileira representa o único en -
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tra ve para a ex plo ra ção do po ten ci al to tal da pro pos ta
virtual de ensino. Somente mediante um sofisticado
desenvolvimentotecnológico, é possívelconfeccionar
um design adequado e um planejamento competente dos cursos virtuais oferecidos, a ponto de desafiar
os limites e as insuficiências dos cursos tradicionalmente montados.
Por isso, a própria Universidade de São Paulo,
uma das uni ver si da des mais res pe i ta das do País, não
aderiu integralmente à proposta do ensino a distância, tanto na graduação, quanto na pós-graduação.
Tal decisão se justifica na medida em que, nas condições atuais de infra-estrutura e de método pedagógico, não se pode garantir o mesmo padrão de qualidade dos cursos ao vivo. No entanto, a Reitoria da Universidade de São Paulo acena com mais otimismo
quando o mesmo assunto se restringe estritamente à
pós-graduação. Para ela, os cursos de extensão,
mes tra do e dou to ra do são mais afe i tos aos mol des do
ensino a distância, na proporção em que os alunos já
se apresentam com a formação concluída e com método de estudo definido.
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Finalizando, Sr. Presidente, quero dizer que, dian te do ex pos to, te nho a im pres são de que, em bo ra o
ensino a distância ainda encontre resistência em setores restritos do MEC e na academia, seu desenvolvimento no Brasil é irreversível. Não há como interromper uma corrente educacional tão avassaladora.
A mo der ni da de bra si le i ra de pen de de to ma das de decisões rápidas e eficientes dos nossos dirigentes, no
sentido de superar nossos atrasos estruturais no âmbito da educação, do conhecimento e da tecnologia.
Em suma, seguindo o sucesso que tem alcançado
nas poucas universidades que a adotaram, a educação a distância deve contar com o apoio de todos
aqueles que torcem por uma educação me nos eli tis ta
e, assim, mais socializável, mais democrática.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
requerimento depende de votação, em cujo encaminhamento po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se na dores que o desejarem.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos
Magalhães, para encaminhar a votação.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
as
orador.) – Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, a Bahia está de luto com o falecimento do Professor José
Silveira. Catedrático de Tisiologia da Faculdade de
Medicina, foi meu professor e era uma das figuras
mais queridas no meio cultural baiano.
O Professor José Silveira fazia parte de um gru po de pessoas das mais qua li fi ca das na Ba hia, em to dos os ramos da sua atividade. Ele era de San to Amaro da Purificação. É uma terra pródiga em va lo res culturais e artísticos. É a terra de Caetano e Betânia, a
e
terra do ma i or ora dor sa cro do Bra sil, o P Gaspar Sa dock da Natividade, e a terra desse grande cientista
que desaparece do nosso Estado.
Era figura proeminente da sociedade local, presidente que foi do Rotary Club e criador do Instituto
Baiano para a Investigação da Tuberculose, com os
recursos da população, em época muito difícil.
José Sil ve i ra era um nome des ses que na Ba hia
representam uma unanimidade. Daí por que não só
eu, como os Senadores Waldeck Ornelas e Paulo
Souto achamos por bem que o Senado da República
deveria manifestar-se sobre esse acontecimento,
quando se priva a Bahia e o Brasil de um cientista de
renome internacional. Ele atuava em todos os campos e representou o Brasil em vários congressos no
mundo inteiro.
Essa figura, que era também da nossa Academia, conseguia ter o apoio de todos os nossos concida dãos, de to dos os po lí ti cos, ele que não era po lí ti co,
mas que, sem dúvida, era um grande professor na
vida baiana.
A Ba hia lhe deve mu i to. Por isso, es tou nes ta tri buna para fa zer a ho me na gem do Se na do Fe de ral, ou
– diria – do povo brasileiro, em particular do povo baiano, a um ho mem que de di cou toda a sua vida à ciên cia, que fez investigações as mais notáveis, que criou
uma Escola de Tisiologia no Estado e que, por isso
mesmo, merece o aplauso do Senado, no momento
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em que desaparece do nosso meio, por sua atuação
enquanto vida teve.
Por isso, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª pela
oportunidade que me dá de falar em nome dos Senadores da Bahia, para dizer ao Brasil que a figura
exemplar de José Silveira será, sem dúvida, um marco das personalidades que mais se destacaram na
ciência no País, principalmente no combate à tuberculose.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Em votação o Requerimento n.º 178, de 2001.
As Sras e os Srs. Senadores que o apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Prorrogo a sessão pelo prazo regimental e concedo a
palavra ao último orador inscrito, o nobre Senador
Álvaro Dias. S. Exª dispõe de dez minutos.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, quero fazer um
registro nos últimos minutos da sessão de hoje.
Falarei de um projeto apresentado por mim, alterando a lei que dispõe sobre o salário-educação. A
pro pos ta vem em fun ção da re i vin di ca ção de pre fe i tos
municipais do meu Estado, mas certamente valerá
para ou tros. Os pre fe i tos re cla mam que o sa lá rio-educação nem sempre chega no prazo e que, quando
chega, tem valores aquém da realidade do Município.
Essa situação ocorre no Paraná e, provavelmente,
deve ocorrer em outros Esta dos. Por essa ra zão, nos so projeto reestrutura a distribuição dos recursos do
salário-educação, estabelecendo a quota federal, a
quota estadual e a quota municipal.
A quota estadual e municipal do salário-educação será integralmente redistribuída entre o Estado e
seus Municípios de forma proporcional ao número de
alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes de ensino, conforme apurado pelo
censo educacional realizado pelo Ministério da Educação.
A quota federal é usada no desenvolvimento de
programas es pe ci a is de caráterredistributivo e supleti vo, como o do trans por te es co lar, o do di nhe i ro di re to
na escola e o do livro didático. Os recursos da quota
estadual, por sua vez, são distribuídos entre cada
Esta do e seus Mu ni cí pi os, se gun do a le gis la ção es tadual. Isso é o que ocorre atualmente.
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Contudo, ape nas me ta de dos re cur sos da quo ta
estadual deve ser repartida conforme o número de
alunos matriculados nas escolas estaduais e municipais. Desse modo, a outra metade muitas vezes tem
beneficiado apenas a rede estadual, ou é usada para
redistribuição aos Municípios de acordo com critérios
aleatórios, freqüentemente de natureza político-partidária. E isso o nosso projeto altera.
Além disso, o próprio fato de a Lei nº 9.424/96
prever a trans fe rên cia au to má ti ca de re cur sos ape nas
para as contas das secretarias estaduais gera dificuldades para o re ce bi men to da parcela de vi da às re des
mu ni ci pa is, como in for mei no iní cio do pro nun ci a mento.
O presente projeto de lei corrige essas deficiências. Em vez de quota estadual, a proposição cria a
quota estadual e a municipal. É usado para a redistribu i ção da to ta li da de de seus re cur sos o mes mo cri té rio de pro por ci o na li da de que rege a repartição dos re cursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis tério (Fundef). Desse modo, dá-se mais um passo na
eli mi na ção das de si gual da des de gas tos por alu no no
interior de cada Estado.
Fi nal men te, os mu ni cí pi os pas sam a re ce ber recursos do salário-educação diretamente do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE,
sem necessidade de interposição das Secretarias
Estaduais de Educação.
Esse é o ob je ti vo do pro je to, que aten de à re i vindicação dos prefeitos do Paraná, que vivem o problema da desigual distribuição dos recursos com essa
origem.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esperamos que esta Casa possa aprovar esta proposição o
mais rapidamente possível.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não há mais oradores inscritos.
O Senador Álvaro Dias enviou à Mesa proposições que, em face do dis pos to no art. 235, in ci so III, a,
do Re gi men to Inter no, se rão li das na pró xi ma ses são.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Mauro Miranda e
Mozarildo Cavalcanti 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 (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o recensea-
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mento realizado pelo IBGE no ano passado, em todo
o ter ri tó rio na ci o nal, tem re ve la do al guns da dos pre visíveis e alguns outros surpreendentes, mas todos
eles, sem dú vi da, im por tan tes para co nhe cer mos melhor a realidade nacional em toda a sua complexidade.
Um fe nô me no que se pôde cons ta tar, pela aná li se dos dados obtidos, foi o significativo crescimento
do número de favelas em quase todo o território na cional, desde o censo anterior, realizado em 1991. As
informações se referem especificamente à quantidade desses aglomerados, e não ao número de favelados, que somente deverá ser conhecido em abril,
quando estará tabulada a segunda parte dos dados
preliminares do recenseamento.
Supõe-se que o censo revelará acréscimo também no número de habitantes das favelas, acompanhando o processo de expansão urbana e o com portamento da economia nacional, especialmente no
que tange ao crucial problema do desemprego. De
acordo com o Censo 2000, a população brasileira,
que já se urbanizararapidamente ao lon go do sé cu lo,
con cen trou-se ain da mais nas ci da des ao lon go da úl tima década. Nada menos que 81,2% da população
brasileira moram nas cidades, com forte concentração nas regiões metropolitanas.
Assim, não é de admirar que o Estado de São
Paulo seja o recordista nesse levantamento, com
1.548 favelas, seguido do Rio com 811. Em termos
nacionais, o crescimento do nú me ro de fa ve las no pe ríodo 1991/2000 foi de 22,5%. Em números, isso significa que das 3.905 favelas existentes no Brasil, em
fins do ano pas sa do, 717 sur gi ram na úl ti ma dé ca da.
Ainda na análise por estados da Federação, o
Estado do Pará surpreendeu com o maior crescimento relativo, saltando de 27 favelas em 1991 para 140
no ano pas sa do. A pres são do dé fi cit de mo ra di as nos
gran des cen tros tam bém se tor nou evi den te com o re cen se a men to, que listou os mu ni cí pi os com ma i or número de favelas. São Paulo lidera, com 612 desses
aglomerados,seguindo-se o Rio de Ja ne i ro, com 513.
A lista até o décimo colocado se com ple ta com For taleza (157 favelas), Guarulhos (136), Curitiba (122),
Campinas (117), Belo Horizonte e Osasco (101
cada), Salvador (99) e Belém (93 favelas).
As ra zões para o au men to do nú me ro de fa ve las
são explicitadas, em recente matéria do jornal Folha
de S. Paulo, pela socióloga Alba Zaluar: “Houve um
crescimento muito rápido da população urbana – afir mou – e nenhum go ver no se pre pa rou para isso, nem
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economicamente, para gerar empregos, nem com
uma política habitacional”,
A urbanista Su sa na Pas ter nak, da Fa cul da de de
Arquitetura e Urbanismo da USP, também citada na
reportagem, diz não enxergar, num futuro próximo,
uma solução para conter o fenômeno da favelização.
As al ter na ti vas, se gun do apon ta, se ri am “uma po lí ti ca
fundiária decente, uma política habitacional que funcione e a urbanização das favelas”.
De fato, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
as alternativas para solução desse problema não
comportam muitas variações. Dado que as favelas,
em sua maioria, estão consolidadas, urge urbanizá-las, de forma a dar con di ções de vida dig na a seus
mo ra do res, de ven do-se re mo ver aque las que se lo calizam em áreas de risco ou que comprometam a preser va ção do meio am bi en te. Essa é a al ter na ti va mais
viável, do ponto de vista econômico, em contraposição aos projetos de remoção.
Essa proposta é endossada pelo Jornal do
Brasil, que chamava a atenção para a gravidade da
situação no Rio de Janeiro, em editorial de ou tu bro do
ano pas sa do. Sob o tí tu lo Pro ble ma Nº 1, o edi to ri al ci tava estudos desenvolvidos em 1998 pelo IBGE, des ta can do que a po pu la ção das fa ve las ca ri o cas se multiplicava “até 50 vezes mais rapidamente do que a do
município”.
Depois de registrar que o número de favelados
que ocupavam morros, loteamentos irregulares e
conjuntos habitacionais degradados se aproximava
de 2 milhões – estimativa da Secretaria de Habitação
– o periódico advertia: “Dos 180 morros cariocas, 68
já fo ram de vas ta dos pela ocu pa ção ir re gu lar que abate a ve ge ta ção e per mi te que a água da chu va es cor ra
mais facilmente para a planície, com seu cortejo de
lixo e lama, a entupir bueiros e a destruir o calçamento das ruas”.
Quanto à política habitacional, é forçoso reconhecer que há décadas, em sucessivos governos,
não cumpre o objetivo de reduzir o déficit de moradias. A questão parecia equacionada, no período do re gi me mi li tar, quan do o País ex pe ri men tou sig ni fi ca ti vo
cres ci men to eco nô mi co. Já àque la épo ca, no en tan to,
os ob je ti vos pri mor di a is do Sis te ma Fi nan ce i ro da Habitação foram desvirtuados, com a utilização dos recursos do BNH no financiamento de megaprojetos
alheios ao setor.
Desde então, uma sucessão de erros estratégicos, aliada ao esgotamento dos re cur sos, mi nou a capacidade do sistema de ofertar moradias a preços
acessíveis. Mais recentemente, o Sistema Financeiro
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Imobiliário, captando recursos no mercado, de monstraria de forma cabal que os segmentos mais carentes dependem exclusivamente de políticas governamentais paliativas. Em que pesem os esforços do po der público para minorar o problema, a questão habita ci o nal não se pode res trin gir ao âm bi to da po lí ti ca fi nanceira, pois 85% das famílias sem moradia têm
renda mensal inferior a cinco salários mínimos. Além
disso, para as famílias de baixíssima renda, não há
opção senão os investimentos a fundo perdido.
A necessidade de dar efetividade à política fundiária parece ser um consenso, nada obstante os esfor ços que vêm sen do de sen vol vi dos nes se sen ti do. A
ver da de é que hoje, com to dos os ma les que pode re presentar, o êxodo rural em direção às grandes cidades se torna a cada dia mais intenso, contribuindo
para exacerbar as pressões urbanas, como revelam
os números do recenseamento. A insuficiência de
crédito agrícola, a falta de garantia de preços mínimos e modernização do campo, com a utilização de
tecnologia poupadora de mão-de-obra, acabam por
expulsar os moradores da área rural em direção às
metrópoles.
Nesse panorama, o combate ao déficit de moradias pode se tornar uma poderosa estratégia para, a
um só tempo, reduzir o crescimento das favelas e
com ba ter o de sem pre go. Esse as pec to foi res sal ta do,
em artigo publicado no ano passado pelo Correio
Braziliense, por ninguém menos que o presidente da
Caixa Econômica Federal, Emílio Carazzai.
“Pesquisas mostram que a casa própria
eleva instantaneamente a qualidade de vida
da família, que tende a experimentar rápida
melhoria social e de renda. Além disso – alinhavou em seu artigo – a produção de moradias contribui poderosamente para o dinamismo da economia, seja na elevação da atividade na cadeia produtiva, seja indiretamente,
por meio do efeito-renda proporcionado pelos
recursos injetados na economia”. E acrescentou: “Estima-se que a cada milhão de reais
aplicados na construção imobiliária são gerados 161 postos de trabalho”.
Ao registrar o crescimento da favelização, não
se pode ignorar os esforços governamentais no que
respeita à política habitacional. Ainda que insuficientes para reduzir drasticamente o problema do déficit
de moradias, deve-se saudar a concessão de financiamentos pela Caixa Econômica Federal, que em
2000 totalizaram 6 bilhões e 600 mil reais, para aten -
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dimento a 413 mil famílias, o que representou um
acréscimo de 65% em relação ao ano an te ri or. Infe lizmente, nosso déficit habitacional é da ordem de 5 mi lhões e 600 mil unidades, e nesse universo nada menos que 4 milhões de famílias têm renda inferior a
dois salários mínimos.
Ao re gis trar o cres ci men to das fa ve las em nos so
País, Sras. e Srs. Senadores, quero manifestar minha
crença na sensibilidade do Poder Público. Por isso,
encerro este breve pronunciamento encarecendo o
melhor dos esforços de nossas autoridades no sentido de dar prioridade total à política de habitação, visan do a mi no rar o dra ma de mi lhões de fa mí li as bra si leiras desprovidas de moradias dignas.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, retorno à tribuna
desta Casa para discutir um tema que vem se tornando motivo de intensa preocupação entre os empresários de meu Estado, cujos fatos e reflexos merecem
ser avaliados por V. Exªs, principalmente pelos re presentantes das regiões menos desenvolvidas de nosso País.
Refiro-me ao andamento das ações relativas ao
FCO – Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste, cuja situação atual apresenta grave
problemática, comprometendo seus nobres objetivos
de apoio ao desenvolvimento econômico e social da
Região Centro-Oeste mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos.
O FCO re pre sen ta fun da men tal apo io fi nan ce i ro
aos investimentos de empresários que se dedicam à
atividade produtiva nos segmentos agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial e turístico da Região
Centro-Oeste, uma vez que os projetos incentivados
por seus recursos proporcionam ampliação da oferta
de empregos e melhor distribuição de renda, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida
da população do Centro-Oeste brasileiro.
Igualmente relevante é sua contribuição para a
vi a bi li za ção de sis te mas de pro du ção fa mi li ar e de cooperativas de produção, nos assentamentos oficializa dos pelo Incra, em cla ra con so nân cia com a po lí ti ca
de reforma agrária.
Em seus doze anos de existência, o FCO permitiu um investimento acumulado de mais de três bilhões de reais em minha Região, com a implantação
de mais de 170 mil pro je tos e ge ran do mais de 73.000
empregos, dos quais cerca de 90% na área rural.
Especificamente sobre Goiás, meu Estado, o
FCO proporcionou investimentos de 123 milhões e
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600 mil reais para atender 2.700 contratos assinados
durante o ano de 2.000. Foram cri a dos, so men te nes se período, 8 mil e 400 empregos diretos e 14 mil e
800 empregos indiretos, distribuídos em três áreas:
rural, empresarial e custeio.
No entanto, o FCO, cujo valor é inquestionável,
conforme atestam os dados que apresentei, vem sofrendo graves problemas em seu funcionamento ope racional, uma vez que a con tra ta ção dos re cur sos, asso ci a da a al tas ta xas de ju ros, in vi a bi li za ram a lu cra tividade e mesmo a continuidade de projetos agrícolas
e outros setores econômicos.
Como conseqüência, os contratos dos produtores com o FCO passaram a apresentar alto nível de
inadimplência junto ao Banco do Brasil, que é o agen te operacional do Fundo.
Sr Presidente, nosso País e, em especial, a Re gião Centro-Oeste, possui inegável voca ção agrí co la,
por seu expressivo território explorável e por suas
condições climáticas altamente favoráveis.
Somos, atualmente, detentores de inegável
know-how tecnológico e operacional em matéria agrí cola e pe cuá ria, sen do sig ni fi ca ti va a nossa participação no comércio internacional de tais produtos.
Te mos, en tão, que pri vi le gi ar nos sa po lí ti ca agrícola e pretendemos que o Governo tenha, como premissa de atuação, o fomento e não a busca de lucro,
pois considero que, se os recursos tivessem sido inicialmente aplicados com taxas mais baixas, tal cenário não se teria descortinado.
O problema que ora exponho vem sendo objeto
de avaliação pelo Governo Federal, desde novembro
de 1998, quan do edi tou a Me di da Pro vi só ria n° 1.727,
de 1998, regulamentando os encargos financeiros re lativos aos financiamentos concedidos.
Tais encargos, conforme já afirmei, foram colocados em patamar incompatível com as possibilidades econômicas dos projetos e, em suas sucessivas
reedições, a regulamentação não contemplou uma
solução adequada até a sua final conversão em lei,
ocorrida em janeiro passado, quando a redução dos
encargos e a extensão dos prazos aos devedores re pre sen tou um pas so po si ti vo para vi a bi li zar a re pac tuação dos diversos financiamentos.
Srªs e Srs. Senadores, venho, então, à tribuna
para alertar as autoridades federais, especificamente
os Mi nis té ri os da Fa zen da e da Inte gra ção Na ci o nal –
sen do que do úl ti mo mi nis té rio ci ta do o ti tu lar é o emi nente Senador Fernando Bezerra, nosso companheiro de Partido –, para que acompanhem de perto a
nova base econômica do FCO, que se estende igual-
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mente ao fundos constitucionais do Norte e do Nordeste, contida na Lei n° 10.177, de 2001, visando
conseguirefetivamente uma so lu ção jus ta e equi li brada para a inadimplência dos produtores goianos e de
todo o Centro-Oeste.
Temos todos o dever de controlar e contribuir
para o funcionamento eficaz dos fundos constitucionais de desenvolvimento regional, cuja inserção em
nossa Carta objetivou, primordialmente, garantir o
apoio e incentivo do Estado às iniciativas dos empreendedores de nossas regiões mais carentes.
Não podemos permitir que tal missão seja desvirtuada e que os fundos constitucionais não cumpram seu relevante e imprescindível papel.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, no contexto
da problemática da violência em nosso País, um dos
aspectos que mais preocupa é o da delinqüência infanto-juvenil.
Diariamente, os meios de comunicação trazem
ao nosso conhecimento notícias da prática de crimes
bárbaros por adolescentes ou de seu envolvimento
em quadrilhas comandadas por adultos e que se dedicam ao crime organizado. A crueldade manifesta
em muitos desses atos – várias vezes absolutamente
desmotivados, desprovidos de qualquer sentido – revelam a insensibilidade e o desprezo pela vida alheia
e até pela pró pria com que atu am es ses jo vens. E ain da mais assustador é constatar que tais condutas,
atualmente, não são praticadas apenas por adolescentes, registrando-se, inclusive, o envolvimento de
crianças.
Evidentemente, esse estado de coisas deixa a
todos perplexos e estarrecidos. Mobilizada pelo tratamento sensacionalista dado ao tema pelos meios de
comunicação de massa, a opinião pública reage de
forma irracional, legitimando respostas violentas aos
adolescentes ou mesmo às crianças que venham a
cometer uma infração penal. A partir de uma ótica
simplista, pas sam a aven tar al ter na ti vas que vão des de a redução da idade de responsabilidade penal até
a pena de morte, sob o argumento de que a legislação vigente supostamente garantiria impunidade às
crianças e aos adolescentes infratores.
Mas, na verdade, aqueles que estudam o proble ma e tra ba lham quo ti di a na men te com jo vens in fratores sabem que a violência praticada por eles nada
mais é do que reflexo da violência característica do
meio em que vivem. Os principais vilões que geram
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esse quadro assustador são, sem dúvida alguma, a
desestruturação familiar, a falta de programas sociais
e de po lí ti cas edu ca ci o na is e de sa ú de, a cri se eco nômica, o desemprego e a recessão, coadjuvados, ainda, pelo enaltecimento da violência que se observa
nos produtos da cultura de massa veiculados pelos
meios eletrônicos de comunicação.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, injustamente apontado como responsável pelo aumento
da delinqüência juvenil e como garantidor de impunidade, ao contrário, prevê e estimula ações práticas e
concretas de prevenção e controle da delinqüência,
mediante uma política de atendimento e um sistema
de responsabilização sócio-educativo, com a previsão de sanções progressivas – inclusive de natureza
restritiva ou privativa de liberdade – a serem aplicadas aos adolescentes que cometam ato infracional. E
essa responsabilidade sócio-educativa do jovem brasileiro vale desde seus 12 anos de idade. A inimputabilidade constitucionalmente prevista das crianças e
ado les cen tes não im pli ca, por tan to, sua ir res pon sa bilidade ou impunidade.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, como
em tantos outros casos no Brasil, o problema não é a
falta de uma legislação adequada, mas sim as deficiências na sua aplicação. O Estatuto da Cri an ça e do
Adolescente é um diploma legal moderno, redigido
em conformidade à Constituição Federal e à normativa internacional configuradora da Doutrina da Proteção Integral, esculpida em documentos como as Regras de Beijing, as Diretrizes de Riad e as Regras Mí nimas das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade.
O que ocorre é que, infelizmente, nos 10 anos
de cor ri dos des de sua en tra da em vi gên cia, o Esta tu to
da Criança e do Adolescente nunca foi aplicado na
sua glo ba li da de, acabando por apa re cer para a po pu lação, erroneamente, como um estimulador da delinqüência juvenil e de sua impunidade.
Um dos principais fatores desse descrédito e
dessa sensação de impunidade entre a opinião pública, a mídia e a polícia é, sem dúvida alguma, a lentidão da Justiça da Infância e da Juventude na prestação da tutela jurisdicional, pois um julgamento imediato do jovem infrator é fundamental para viabilizar o
rompimento do processo delinqüencial.
Consciente dessa realidade, a Vara da Infância
e da Juventude da Capital de meu Estado, ao tempo
em que era seu titular o hoje Desembargador Mauro
Campello, elaborou, juntamente com a sociedade e
diversos órgãos governamentais, um projeto destina-
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do a agilizar os julgamentos e diminuir o número de
processos e a re in ci dên cia, o pro gra ma “Jus ti ça Di nâmica”.
Para mim, que tive oportunidade de prestar algum apoio necessário à implementação desse programa, é motivo de grande satisfação vir hoje a esta
tribuna registrar seu enorme sucesso.
Com efeito, o programa “Justiça Dinâmica” tem
sido tão bem-sucedido que já foi três vezes agraciado
com o Prê mio Só cio-Edu can do, instituído pelo Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinqüente –
ILANUD/Brasil, pela Agência de Notícias dos Direitos
da Infância – ANDI, pelo BNDES, pela Fundação
Educar DPaschoal e pela UNICEF. O objetivo desse
prêmio é incentivar a implementação mais efetiva e
criativa do Estatuto da Criança e do Adolescente, no
que se refere à aplicação e execução de medidas só cio-educativas destinadas aos adolescentes autores
de ato infracional, com ênfase no caráter educativo
das medidas.
O programa “Justiça Dinâmica” foi lançado em
1º de agosto de 1998 pelo Juizado da Infância e da
Juventude de Boa Vista com o propósito de executar
todos os procedimentos necessários à responsabilização do adolescente no período de tempo mais pró ximo ao cometimento da infração, mediante trabalho
ar ti cu la do de to dos os agen tes do sis te ma de con tro le
judicial da delinqüência juvenil.
Com a conscientização e o esforço de cada colaborador da Justiça Infanto-Juvenil, conseguiu-se
proporcionar or dem nor mal aos pro ces sos, que ago ra
são qua se sem pre con clu í dos no mes mo dia, ou den tro do prazo má xi mo de 45 dias. Assim, o ado les cen te
recebe resposta ime di a ta ao seu com por ta men to ti pificado como ato infracional, sendo incluído em um
processo sócio-pedagógico capaz de fazê-lo romper
com a caminhada da delinqüência e evitar a reincidência. Com o atendimento imediato, evita-se que o
decurso do tempo para o julgamento do caso acabe
acarretando a irresponsabilização do adolescente, o
que contribuiria para sua permanência na trajetória
de marginalização e para o reforço à noção de impunidade.
O programa “Justiça Dinâmica” proporcionou
uma definição clara do andamento do processo e das
atribuições dos diversos agentes do sistema – Polícias Militar e Civil, Ministério Público, Defensoria Pú blica, Ju i za do da Infân cia e da Ju ven tu de e en ti da des de
atendimento. No Juizado, os servidores foram envolvidos na realização de suas tarefas mediante capacitação, treinamento e reuniões constantes de avalia-
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ção e planejamento. O cartório judicial passou a agilizar os processos de forma simples e prática, dividindo-se em setores de atuação: do ato infracional, da
execução de medidas sócio-educativas e do cível.
O setor interprofissional assumiu sua verdadeira iden ti da de, di vi din do-se tam bém em gru pos de atu ação nas mesmas três áreas. O primeiro grupo, que
cuida da área infracional, procede um imediato atendimento ao adolescente em conflito com a lei e aos
seus familiares, elaborando o estudo do caso e indicando ao Juízo a melhor medida a ser aplicada no
caso de reconhecimento da prática de ato infracional.
Já nesse atendimento garante, caso seja necessário,
a escolarização, saúde, assistência social e outros
programas necessários ao desenvolvimento do adoles cen te e seus fa mi li a res, cons ci en ti zan do es tes úl timos de sua responsabilidade em acompanhar o filho
durante todo o processo.
O segundo grupo, que cuida da execução das
medidas sócio-educativas, cumpre uma rotina de fiscalização das entidades responsáveis por essa execução, monitorando sua proposta pedagógica e ar ticulando a sua melhoria, além de acompanhar cada
processo judicial de execução da medida, emitindo
pareceres para auxiliar o Juiz. O último grupo, que
atua na área cível, além de assessorar o Juízo em
processos dessa na tu re za – ado ção, guar da, des ti tu ição ou suspensão de pátrio poder, alimentos etc. –,
desenvolve programas de reatamento e manutenção
do vínculo familiar em parceria com outros órgãos.
A Divisão de Proteção à Infância e à Juventude
– antigo Comissariado de Menores – criou diversas
equipes, desde aquela que fiscaliza bares, boates,
festas, desfiles, aeroportos e rodoviárias, até uma
equipe de busca e localização de adolescentes e
seus familiares, a qual geralmente consegue localizar
mem bros da fa mí lia ex ten sa do ado les cen te, fa ci li tando, des sa for ma, a in ter ven ção do se tor in ter pro fis si onal e das entidades executoras de programas no fortalecimento dos vínculos familiares.
Com essa mudança de paradigma, a eficácia do
programa “Justiça Dinâmica” ficou evidenciada em
dados estatísticos surpreendentes, já no ano de
1999, os quais demonstram que essa linha de ação é
eficaz no controle da delinqüência juvenil, especialmente mediante a aplicação das medidas sócio-educativas em regime aberto.
Gra ças ao pro gra ma, a Vara da Infân cia e da Ju ventude da Comarca de Boa Vista – que no passado
chegou a ter 2 mil e 036 processos em tramitação –
conseguiu alcançar, em maio deste ano, a marca his tórica de apenas 677 processos em andamento. A
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pre vi são era de que no cor ren te mês ape nas cer ca de
400 processos estivessem aguardando sentença, o
que representa uma redução de 81% de feitos em tra mitação e cor res pon de ao nú me ro ide al de pro ces sos
sob responsabilidade de um Juiz, segundo pa râmetros da Asso ci a ção dos Ma gis tra dos do Bra sil – AMB.
Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, a po lí ti ca
de atendimento sócio-educativa estruturada na Comarca de Boa Vista veio viabilizar a aplicação e execução de todas as medidas previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente. Essas medidas, que são
na verdade processos educacionais especiais, contemplam propostas sócio-pedagógicas, ou seja, mecanismos pró pri os e efi ca zes ca pa zes de mo di fi car as
situações de fato existentes e que foram causadoras
da prática do ato infracional. Desse modo, possibilitam ao sócio-educando um despertar de sua responsabilidade social, de modo a evitar a reincidência.
O es pe ta cu lar re sul ta do observado em Roraima
foi que, após a adoção dessa nova filosofia, a reincidência foi inferior a 1% dos sócio-educandos que ingressaram no sistema de controle judicial da delinqüência juvenil. Além disso, nenhuma rebelião ocorreu na instituição destinada ao cumprimento das me didas em regime fechado.
O que o Juizado da Infância e da Juventude de
Boa Vis ta con se guiu re a li zar, na ver da de, foi a co lo cação em prá ti ca do novo pa ra dig ma cri a do pelo Esta tuto da Criança e do Adolescente, ou seja, a substituição do binômio culpa/castigo pelo binômio culpa/educação. E foi essa conquista que levou a UNICEF, o
ILANUD e as demais entidades a distinguirem Roraima, já no ano de 1998, com dois Prêmios Sócio-Educando, o primeiro re fe ren te às exe cu ções de me di das
sócio-educativas de internação e semi-liberdade, por
meio do Programa Centro Sócio-Educativo, e o segundo re fe ren te às exe cu ções de me di das só cio-educativas de prestação de serviços à comunidade, mediante o Programa Trabalhando o Futuro. Já no ano
seguinte, na segunda edição do Prêmio, o programa
“Justiça Dinâ mi ca” vol tou a ser distinguido, desta feita
na categoria “Juízes”.
Entre os resultados do programa “Justiça Dinâmica” observados no ano de 1999, devem ser destacados os seguintes:
– Diminuição da prática de infrações entre os
adolescentes;
– Agilização, sem prejuízo da eficiência, do fun cionamento do sistema de controle judicial da delinqüência juvenil, possibilitando o julgamento do caso
no mes mo dia da prá ti ca do ato in fra ci o nal ou da apre sentação do adolescente em Juízo;
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– Redução da impunidade;
– Estrito cumprimento do Estatuto da Criança e
do Adolescente, promovendo-se a garantia de direitos e a adequada utilização de medidas sócio-educativas;
– Fim da banalização das medidas em regime
fechado e incremento da utilização das medidas em
regime aberto, com aplicação de somente 26 medidas em re gi me fe cha do contra 306 em regime aberto,
entre estas, 168 advertências;
– Aumento da utilização do instituto da remissão, re gis tran do-se 310 re mis sões con ce di das, o que
veio evitar um maior contato do adolescente com o
Sistema de Justiça;
– Redução da reincidência, registrando-se apenas 05 reincidentes entre os 595 adolescentes julgados;
– Promoção de soluções criativas e resolutivas
para formação da cidadania dos adolescentes autores de atos infracionais;
– Desmistificação da violência juvenil, de monstrando-se que os adolescentes cometem muito mais
atos infracionais contra o patrimônio do que contra a
vida, registrando-se 197 furtos e 29 roubos em face
de 40 homicídios tentados ou consumados;
– Ingresso no Sistema de Justiça de adolescentes de diversas faixas de renda familiar e diversos ní veis de escolaridade.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, com o
Programa “Justiça Dinâmica”, o Poder Judiciário de
Roraima conseguiu dar efetividade ao Estatuto da
Criança e do Adolescente, montando, com o apo io da
sociedade, um verdadeiro sistema de controle da delinqüência juvenil e de recuperação do jovem infrator.
O sucesso do Programa “Justiça Dinâmica” de monstra de forma cabal que as medidas sócio-educativas
previstas no Estatuto, quando corretamente aplicadas, são capazes de cumprir com sua finalidade com
eficiência maior que a pura e simples retribuição penal, não havendo necessidade de ingresso do jovem
no sistema penitenciário.
A ex pe riên cia ro ra i men se joga por ter ra os mi tos
referentes à impunidade do adolescente em conflito
com a lei, bem como aqueles referentes à responsabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente
pelo aumento da delinqüência juvenil. Na verdade,
fica amplamente demonstrado que o Estatuto é uma
leisuficientemente se ve ra no que con cer ne às con se qüências jurídicas decorrentes de atos infracionais
praticados por adolescentes, oferecendo uma resposta social justa e adequada a esses atos.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, os jovens são, indiscutivelmente, o patrimônio mais precioso deste País. Não podemos permitir que continuem
abandonados e desassistidos. Não podemos permitir
a continuidade do dantesco quadro que se observa
nas instituições supostamente destinadas à recuperação de jovens infratores, onde as condições de vida
são abjetas e as rebeliões violentas são rotineiras.
Vamos tomar esse belo exemplo que nos vem
de Roraima e reproduzir o programa “Justiça Dinâmica” pelo Brasil afora.
Era o que tinha a dizer.
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 10 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 1996
Primeira sessão de discussão, em segundo tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck
Ornelas, que dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS, tendo
Parecer sob nº 92, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Lúcio Alcântara, oferecendo a redação para o segundo turno.
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2000
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a alínea “d” do inciso VI do
art. 150 da Constituição Federal (imunidade tributária
para cadernos escolares), tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.313, de 2000, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador José Fogaça.
–3–
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 113, DE 1995
Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu tivo do Senado ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 113, de
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1995 (nº 5.920/90, na Casa de origem), que dispõe
sobre o processo de trabalho nas ações que envolvam de mis são por jus ta ca u sa e dá ou tras pro vi dên ci as, tendo
Parecer sob nº 84, de 2001, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves, oferecendo a redação do vencido.
–4–
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 1995
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo
ao Pro je to de Lei do Se na do nº 104, de 1995, de au to ria
do Senador Romeu Tuma, que altera dispositivo da lei
de execução penal sobre exame criminológico e progres são do re gi me de exe cu ção das pe nas pri va ti vas de
liberdade, e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 97, de 2001, da Comissão Diretora, Relator: Senador Edison Lobão, oferecendo a
redação do vencido.
–5–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 187, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recursos nº 31, de 2000)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Se na do nº 187, de 1999, de au to ria do Se na dor Jor ge
Bornhausen, que modifica a Lei nº 9.096, de 1995,
com a finalidade de ampliar o prazo de filiação par tidária, tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.175, de 2000, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Sergio Machado, com votos contrários dos
Senadores Artur da Távola, Roberto Requião e, em
separado, do Senador Antônio Carlos Valadares.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 7 de março último, quando
teve sua discussão adiada para hoje.
–6–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 110, DE 2000
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 28, de 2000)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 110, de 2000, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que denomina “Rodovia Governador Ene Garcez” a rodovia BR-401, tendo
Parecer sob nº 801, de 2000, da Comissão de
Educação, Relator: Senador Jonas Pinheiro, favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta,
com abstenções da Senadora Marina Silva e dos Se nadores Geraldo Cândido e Sebastião Rocha.
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–7–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2000
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 30, de 2000)

qüência modulada na cidade de Anápolis, Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 853, de 2000, da Comis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 140, de 2000, de autoria do Senador Romero Jucá, que denomina “Rodovia Luiz Otávio Corrêa de Melo” trecho da BR 401, no Estado de Roraima, tendo,
Parecer sob nº 1.080, de 2000, da Comissão de
Educação, Relator ad hoc: Se na dor Álva ro Dias, fa vorável, com a Emenda nº 1-CE, que apresenta.

– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 81, DE 2000

–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 6, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 6, de 2000 (nº 105/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à O Diário Rádio e Televisão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto, Esta do de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 487, de 2000, da Comissão de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma,
com abstenções dos Senadores Geraldo Cândido e
Jefferson Peres.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 8, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 8, de 2000 (nº 144/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Sara Nossa Terra para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula da na ci da de de Pla nal ti na, Esta do de Go iás, ten do
Parecer favorável, sob nº 488, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Iris Rezende, com abs tenções dos Senadores Geraldo Cândido e Jefferson
Peres.
– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 65, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 65, de 2000 (nº 191/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão da Fundação Frei João Batista Vogel O.F.M.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 81, de 2000 (nº 219/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rede Norte Sul de Comunicação Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
média na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 731, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador José Fogaça,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 100, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 100, de 2000 (nº 261/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a conces são ou tor ga da à Ga ze ta Co mu ni ca ções Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 862, de 2000, da Comis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça.
– 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 106, de 2000 (nº 292/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Fundação Educacional Sant’Ana para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte,
tendo
Parecer favorável, sob nº 863, de 2000, da Comis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Agne lo Alves.
– 14 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 224, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 224, de 2000 (nº 479/2000, na Câ ma ra dos Deputados), que aprova o ato que outorga per missão à Rádio Timbó Ltda. para explorar serviço de
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ra di o di fu são so no ra em freqüênciamodulada na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 19, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Geraldo
Althoff.
– 15 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 25, de 1999, de autoria do Se na dor Pe dro Simon, que cria ca pe la ecu mê ni ca em de pen dên ci as do
Senado Federal, tendo
Parecer favorável, sob nº 968, de 2000, da Comissão Diretora, Relator: Senador Geraldo Melo.
– 16 –
REQUERIMENTO Nº 100, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº
100, de 2001, do Senador Osmar Dias, solicitando a
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do
Senado nº 12, de 2001, de sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 43
minutos.)

Discurso pronunciado pelo Sr. Senador Paulo Souto, na sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal de
3-4-01, que, retirado pelo orador para revisão, publica-se na Presente Edição.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pronuncia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se nado res, al gum tem po atrás, quan do se dis cu tia a Lei da
Agência Nacional de Águas, tentei, por meio de uma
emen da ao pro je to, que cou bes se ao Se na do Fe de ral
ratificar o instituto da outorga de água quando ela se
referisse a transposição de águas de uma bacia hidrográfica para outra.
Como se trata de uma questão que envolvia interesses federativos, eu considerava que projetos
com essa im por tân cia fos sem dis cu ti dos pelo Se na do
Fe de ral. Não ape nas por isso, mas tam bém por que os
pro je tos de trans po si ção, que en vol vem na tu ral men te
interesses de vá ri os Esta dos, di zem res pe i to es sen cialmente a um bem natural que, se perdido ao longo
do tempo, é absolutamente irrecuperável. As popula-
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ções que, de alguma forma, perdem água dentro de
uma bacia, não têm praticamente nenhuma possibilidade de recuperarem essa perda. Por isso, em qualquer país do mundo, projetos como esse são longamente discutidos, à exceção do que aconteceu na
Espanha na época da ditadura de Franco. Nos Estados Unidos, por exemplo, projetos como esse, depois
de apre sen ta dos, fo ram dis cu ti dos du ran te mu i to tempo, e só foram realizadas depois de entendimentos
entre os Estados interessados.
Vol ta rei hoje a esse as sun to, não mais com esse
enfoque e quero, desde já, deixar assentado um
pré-requisito básico para essa discussão: não há nenhum tipo de oposição preconceituosa e preconcebida do meu Estado e minha, particularmente, com rela ção à idéia, com re la ção à con cep ção, de que po de ria haver, sob determinadas condições, e preferencialmente no âmbito de um amplo projeto sobre re cursos hídricos, uma transposição de águas do rio São
Francisco, para atender às populações do Nordeste
brasileiro. Nós não somos particularmente contra a
idéia, mas, depois que conheci razoavelmente o Projeto, posso dizer de forma muito clara que, sou absolutamente contra esse Projeto que aí está. E há, também, um outro pré-requisito que quero deixar claro:
de que não existe, absolutamente, nenhum tipo de
posição partidária nesse sentido, porque ela seria in con ce bí vel, e tam bém por que, devo re co nhe cer, o Mi nistro da Integração Nacional, o nosso colega, Senador Fernando Bezerra, tem à frente do seu Ministério
tomado iniciativas extremamente louváveis.
O Sr. Tasso Rosado (PMDB – RN) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Concederei
o aparte a V. Exª tão logo conclua o meu raciocínio.
Depois que conheci o Projeto, por mais que tenha tentado, não consigo decifrar o seguinte enigma:
por que o Governo Federal não apresenta às agências in ter na ci o na is o pro je to de financiamento da trans posição das águas do São Francisco para o Nordeste
setentrional?
O Banco Mundial e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento têm sido, ao longo dos últimos
anos, parceiros firmes do Brasil em programas de recursos hí dri cos, so bre tu do para o Nor des te. De tal for ma que nada seria mais natural do que a sua participação, no que seria o objetivo prioritário do Ministério
da Integração Nacional. Por que o Governo Federal,
que pede dinheiro para tantas coisas, não pediria
para o seu principal projeto para o Nordeste?
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Sabe-se que os recursos orçamentários do Governo Federal não têm sido suficientes sequer para a
contrapartida de programas já financiados. Veja-se,
por exemplo, o caso do Proágua, que é um projeto
muito interessante, que se destina a aproveitar re servas de água e mananciais já existentes, e não estão
sendo aproveitados, para fazer, por exemplo, a adução e permitir que essa água que já está acumulada
em grande parte dos Estados brasileiros, chegue até
as nos sas po pu la ções. E o que tem acon te ci do com o
Proágua? Os cronogramas estão atrasados porque
faltam recursos do Governo Federal para as contrapartidas que possibilitem aproveitar esta água e fazer
com que ela chegue até as populações, que é o que
todos nós seguramente desejamos.
Exemplos mar can tes en con tram-se em Esta dos
receptores e fora do Proágua que estão com cronogramas atrasados, como, por exemplo, a Barragem
do Castanhão, sob a responsabilidade do DNOCS.
Apesar do grande empenho do governo cearense, as
obras, que fo ram ini ci a das há mais de cinco anos, es tão atrasadas. Também no Ceará projetos de irrigação de grande importância como o Tabuleiro de Russas e o Ba i xo Aca raú en con tram-se ina ca ba dos, após
dez anos de investimentos. Na Bahia, os projetos do
Vale do Salitre e Baixo Irecê também não têm a velocidade que nós desejávamos e que seria importante
para que fossem rapidamente concluídos.
De onde sairiam, então, os recursos próprios
tão ex pres si vos para um pro je to que se diz ini ci al mente orçado em três bilhões, mas que não terá qualquer
efeito positivo se forem gastos apenas três bilhões –
que significa apenas a parte principal da obra do projeto?
Apesar disso, não se cogita, por algum motivo
que não entendo qual, chegar até os organismos internacionais, que têm tanta boa vontade com relação
ao programa de recursos hídricos do Brasil, para tomar es ses re cur sos. Afi nal de con tas, Srs. Se na do res,
se a todo momento, aqui, aprovamos projetos de financiamento para tantos programas importantes, por
que não chega ao Senado um pedido de financiamento para que este projeto seja efetivamente feito
mais rapidamente, de acordo o que desejam aqueles
que o defendem.
A partir, portanto, dessa constatação, passei a
examinar a última versão do projeto, procurando dados que não fossem aqueles relacionados às óbvias
objeções de natureza ecológica sobre as intervenções de um rio, que, independentemente da transposição – isto é verdade: o rio São Francisco não vai fi-
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car degradado pelo projeto da transposição, ele já
está degradado hoje – não se pode atribuir à futura
trans po si ção os pro ble mas am bi en ta is do rio. Mas, na
verdade, hoje ele já apresenta um estado aterrador
de degradação ambiental, que poderá ser agravado.
Não vou discutir aqui o problema ambiental. A
primeira e surpreendente constatação é que cer ca de
70% e 75% da água transposta destina-se à irrigação
e apenas 20% ao consumo humano. Essa é uma primeira constatação do projeto que acredito ser extremamenteimportante e so bre a qual de ve mos me di tar.
Não se trata de um proje to des ti na do prioritariamente
a resolver, como se propalou, a questão da sede dos
nordestinos de alguns Estados, mas sim um megapro je to que pre ten de ir ri gar – es ses nú me ros não são
bem conhecidos – entre 200 e 300 mil hectares.
Para se ter uma idéia do significado desse número, a Codevasf e as suas predecessoras, em 50
anos de exis tên cia, im plan ta ram ape nas 90 mil hec tares irrigados no Nordeste, de iniciativa da Codevasf
na própria bacia do São Francisco. Assim, pretende-se irrigar, em pouco anos, fora da bacia do São
Francisco, duas ou três vezes mais área do que a Co devasf e suas antecessoras irrigaram na mesma bacia em 51 anos.
A pergunta que faço é esta: isso parece razoável? Ora, na medida em que se trata essencialmente
de um projeto voltado para a atividade produtiva, é
preciso evidentemente que tenha lógica econômica e
financeira. Vai-se retirar água de uma região que não
tem excesso de água, porque sabemos que não temos na região do São Francisco – Minas Gerais, Bahia, Sergipe e Alagoas – excesso de água, cuja potencialidadede ir ri ga ção nas mar gens da ba cia al cança um mi lhão de hec ta res, onde mu i tos pro je tos es tão
interrompidos ou se quer fo ram ini ci a dos. Mes mo para
esses projetos – e quero me referir aos projetos das
margens do rio São Francisco –, o Governo Federal
vem há sete anos estudando o que denominou o
“novo modelo de irrigação”, buscando reduzir o apor te de recursos públicos.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permite-me V. Exª um aparte, posteriormente?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Pois não,
gostaria apenas de con clu ir a pri me i ra par te e, em se guida, concederei os apartes.
A per gun ta ine vi tá vel é se a ir ri ga ção de pen dente de adução de água nas condições previstas para a
transposição poderia ganhar competitividade, prin cipal men te quan do se de se ja uma par ti ci pa ção ex pressiva do setor privado? Que condições são essas da
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água que vai ser transportada para irrigar a partir do
transporte da água do rio São Francisco: o bombeamento para vencer desníveis de até 300 metros; distâncias totais a serem transpostas pela água até dois
mil quilômetros, incluindo canais, túneis, aquedutos e
condutos forçados; perdas por evaporação e infiltração que podem chegar a 25%; necessidade de 360
megawatts, somando-se à energia que vai deixar de
ser ge ra da e a que será con su mi da pelo bom be a mento; grande complexidade no gerenciamento de um
projeto de tal natureza, que necessariamente deveria
ser operado pelos usuários.
Uma questão fundamental, considerando que
se trata de um projeto voltado essencialmente para a
ir ri ga ção – em con di ções, à pri me i ra vis ta, mu i to complexas –, é se saber quem serão os seus clientes.
Quem são os clientes des sa água, para ir ri gar 200 ou
300 mil hectares no Nordeste, no futuro, pois, afinal
de contas, eles vão consumir mais de 70% da água.
Um investimento com essas características precisa
antecipadamente conhecer o seu mercado.
Vou interromper o pronunciamento para conceder os apartes que me foram solicitados anteriormente.
Primeiramente, concedo o aparte ao Senador
Tasso Rosado.
O Sr. Tasso Rosado (PMDB – RN) – Agradeço-lhe a boa vontade. Como representante do Rio
Grande do Norte, talvez um dos Estados mais beneficiados com a transposição do São Francisco, eu gos taria também de fazer alguns adendos ao pronunciamento de V. Exª. Acredito que o São Francisco hoje,
como V. Exª mes mo dis se, já pa de ce da sua po ten ci a li da de em fun ção do as so re a men to. Acre di to que uma
das ma ne i ras de con se guir mos re vi ta li zar a im por tância econômica do rio São Francisco seria fazer com
que ele se tornasse mais abrangente e atendesse
todo o Nordeste. Realmente, o projeto inicial já sofreu
as suas transformações. Hoje, a transposição não teria somente a finalidade de fazer irrigação, mas também de abastecer os reservatórios já existentes. No
Rio Gran de do Nor te, por exem plo, há Arman do Ri be iro Gonçalves e a barragem de Santa Cruz, que, em
pe río dos de es ti a gem, de seca, se ri am re a bas te ci dos
por in ter mé dio do São Fran cis co. No Ce a rá, há o Cas tanhão. Sabemos perfeitamente que a transposição
do São Francisco seria uma primeira etapa. A segunda etapa seria a transposição do Tocantins. Portanto,
como nor des ti no que sou, como nor des ti no que V. Exª
é, em vez de combatermos esse projeto, poderíamos
buscar soluções para superar as dificuldades técni-
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cas e de financiamento, para que realmente pudéssemos integrar toda a região nordestina, transformando-a em uma única região. O Nordeste hoje também
já so fre de dis cri mi na ção. Exis tem re giões no Nor deste mais desenvolvidas que outras, e o Estado de V.
Exª é um exemplo disso. A Bahia sobressaiu-se mais
que os outros Estados, não porque tenha um potencial econômico maior, mas talvez porque lá tenha havido políticos mais atuantes. Porém, o meu Estado, o
Rio Grande do Norte, também tem condições econômicas; apenas precisa receber a devida atenção do
Governo Federal e a compreensão de outros nordestinos, como V. Exª, para que juntemos as nossas forças e possamos transformar realmente a nossa região. Muito obrigado.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Agradeço a
V. Exª esse aparte. É justamente com esse objetivo
que V. Exª acaba de expor que estou ocupando a tribuna.
Eu disse muito claramente, no início do projeto,
que, hoje, não tenho restrições preliminares à idéia e
ao conceito. É penoso, vamos privar algumas populações, mas creio que esse é um sacrifício, que, eventual men te, po de ria ser fe i to den tro de cer tas con di ções.
Não tenho, portanto, restrições quanto à idéia,
quanto à concepção, mas estou convencido de que
esse projeto não é a melhor forma de pôr em prática
essa idéia. Por isso mesmo, estou de acordo com V.
Exª, quando diz que o nosso objetivo é tentar melhorá-lo, é ten tar fa zer com que esse seja um bom pro je to
para o Brasil.
Nesse momento, não quero colocar-me na posição que têm sido colocados representantes de Sergipe, de Alagoas ou da Bahia, como se fôssemos preliminarmente contra o projeto. O que queremos ter é
convicção – que se faça o melhor projeto para o Brasil, que seja sobretudo de viabilidade social ecológica, econômica, financeira e que beneficie principalmente as populações que têm problemas de abastecimento de água.
Concedo um aparte ao nobre Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se nador Paulo Souto, o rio tem um volume de água de
2.670 m³/s. Imagine que o rio fosse este pedaço de
papel. Estamos falando em retirar este pedacinho de
todo este to tal. São 70 m³/s! Isso significa nada! Esta mos pensando em retirar isso lá embaixo, depois que
a água já ti ver pas sa do pela Ba hia e por Mi nas. É uma
água que corre para o mar. A não ser que ela seja im prescindível para o Oceano Atlântico, ela deverá cor-
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rer para o oceano. Não é nada mais, nada menos do
que isso. Além do mais, isso vai atender cerca de 10
milhões de pessoas. Quando esse projeto estiver
concluído, 75% da água será destinada à irrigação.
Imagine que 25% de 10 milhões de pessoas são 2,5
milhões de pessoas. São dois milhões e meio de pes soas passando sede! Convido V. Exª para ir ao meu
Estado conhecer a situação. No Estado de V. Exª,
também há o problema da seca, mas com menor intensidade, visto que, no nosso Estado, 73% do solo é
cristalino. A água fornecida pelos carros-pipa parece
cal do-de-cana co lo ri do! Há dois anos e meio, em cer tas ci da des não há água. Essas pes so as pas sa ri am a
dispor de uma água de melhor qualidade. Um país é
feito pela solidariedade entre seus habitantes. Se
atendêssemos 100 pes so as, o sa cri fí cio já se ria com pensado. Mas dois milhões e meio é um número muito expressivo! Por úl ti mo, eu di ria a V. Exª que não as soreamos o rio. Julgo legítimo que as Bancadas da
Bahia, de Minas, de Alagoas e de Sergipe lutem, por que devem tentar conquistar o seu objetivo. Porém, o
que pedimos agora é um direito bíblico: água para
quem tem sede. No meu caso, isso é es pe cí fi co e ver dadeiro.Portanto, convido V. Exª para, quan do qui ser,
visitar as áreas do Cariri e do Curimataú. V. Exª verá
ci da des que, há dois anos e meio, não dis põem de um
pingo d’água. Porém, como esse pouquinho de água
cairá permanentemente, também permanentemente
ela estará enchendo os reservatórios - poderá até ter
outras finalidades. O que queremos no Estado da Pa raíba é água para os consumos humano e animal.
Muito obrigado.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Agra de ço a
V. Exª o aparte.
Quero insistir que não estou questionando absolutamente o fato, pelo menos preliminarmente, da
retirada de 2% da água; não es tou ques ti o nan do isso.
Para o que, neste momento considero necessário, é
uma explicação sobre a utilização de quase 75% da
água do projeto para irrigação. Esse projeto tem que
demonstrar sobretudo economicidade, senão mais
uma vez vamos reservar água – e o projeto está todo
calcado na viabilidade por meio da irrigação – e não
vamos ter su ces so. Não te nho qual quer ob je ção pre liminarmente, do ponto de vista conceitual, com relação a um projeto que seja essencialmente destinado
a atingir uma grande parte da área do Nordeste que
não tem água, mas não é isso que vejo nesse projeto.
Pelo me nos, pelo que co nhe ço até ago ra, ele atin gi ria
aproximadamente 5% da região semi-árida e seria,
como eu disse, um megaprojeto de irrigação.
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Um es tu do eco nô mi co mos tra que as ta ri fas mé dias de água, destinadas ao consumo humano, irão subsidiar fortemente as tarifas para a irrigação, de tal sorte
que 80% das receitas previstas derivam de 30% da
água destinada aos consumos humano e industrial; ou
seja, o que se ria a prin ci pal fi na li da de, que é o abas te ci mento humano, vai sobretudo subsidiar a irrigação ou,
então, vamos ter um subsídio público para isso.
Admito até que um projeto desse tipo, um projeto
destinado ao abastecimento humano, nessas condições, não considere o investimento inicial para o estudo
de viabilidade econômica, é que considere apenas o
custo operacional. Acho que o Governo até poderia fazer isso, mas, do pon to de vis ta de se tra tar de um pro je to de irrigação, temos que estar convencidos de que
esse é um pro je to viá vel eco nô mi ca e fi nan ce i ra men te.
As empresas de saneamento poderiam pagar
aquelas tarifas? O conjunto de todos esses fatos torna extremamente improvávelconferircredibilidade às
taxas de retorno apresentadas, ainda mais que dois
fatos extremamente importantes reforçam a idéia de
que podem não estar corretos. Primeiro, foram apropriados benefícios resultantes do uso final da água
sem que tenham sido considerados os custos re sultantes, como, por exemplo, as inversões na adução e
na dis tri bu i ção de água para con su mo hu ma no ou ir ri gação. Ou seja, os benefícios seriam provavelmente
sobre investimentos que iriam a 10 e a 15 bilhões; e
eles foram considerados a custos de apenas três bilhões, o que, por tan to, al te ra de for ma, eu di ria, qua se
comprometedora o estudo da viabilidade econômica
desse projeto, que, como eu disse, é um projeto essencialmente voltado para a irrigação.
Também não foram considerados apropriadamente os tempos nos quais serão iniciados os projetos de irrigação, o que também mascarou os valores
encontrados; não há nenhuma dú vi da que os pro je tos
de irrigação não serão iniciados nos tempos previstos, o que certamente reduzirá os valores encontrados para a taxa de retorno.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na dor
Paulo Souto, a Mesa lembra que o tempo de V. Exª
está esgotado. Observo, ainda, que vá ri os Se na do res
estão pedindo aparte, mas solicito a com pre en são do
Plenário, para que dê oportunidade a outros Senadores. São muitos os que estão inscritos, além dos representantes de Lideranças, e, no final, esses serão
prejudicados.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador Paulo Souto?
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O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Presidente, peço a compreensão de V. Exª, para que eu
pos sa con ce der um bre ve apar te ao Se na dor Ge ral do
Melo, conhecedor profundo dessas questões.
Concedo o aparte a V. Exª, Senador Geraldo
Melo.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Senador Paulo Souto, agradeço a V. Exª. Sr. Presidente,
peço des cul pas por in sis tir nes te apar te, mas como S.
Exª ultrapassou somente 1 minuto e 20 segundos do
seu tempo, não será um exagero.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – E V. Exª
é o próximo inscrito.
O Sr. Ge ral do Melo (Blo co/PSDB – RN) – É ver dade. Senador Paulo Souto, concordo com V. Exª no
que diz respeito à necessidade de que se disponha
de segurança no País com relação às características
do pro je to de trans po si ção das águas do São Fran cis co. Seria uma irresponsabilidade conduzi-lo de outra
maneira. No entanto, não tenho nenhum motivo para
crer que esse projeto será conduzido irresponsavelmente.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Senador,
eu não disse isso, por favor.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Eu
sei que V. Exª não o disse. O que estou dizendo é que
seria uma irresponsabilidade o País aplicar recursos
desse vulto num projeto dessa envergadura sem que
todos os problemas de engenharia, de ecologia e de
economia envolvidos, além dos problemas operacionais subseqüentes – que são muito graves e importantes –, estejam devidamente resolvidos e equacionados. Mas creio que o Ministro da Integração, Fernando Bezerra, engenheiro por formação profissional
e detentor de uma longa experiência na área, tem
consciência da necessidade de to dos es ses as sun tos
serem completamente esgotados. Eu queria apenas
pedir ao representante da Bahia que me esclarecesse um ponto: V. Exª falou sobre o uso do projeto destinado à irrigação, que vai abranger duas ou três vezes
uma área que a Codevasf levou cinqüenta anos para
ir ri gar. Eu, re al men te, re co nhe ço que é uma meta am biciosa demais, mas, se isso acon te cer, não cre io que
seja criticável. Entendo que é um lado extremamente
po si ti vo do pro je to. No en tan to, V. Exª diz que se vai fa zer isso privando-se populações de água, e, até agora, não ouvi, em lugar nenhum, dizer-se quem, efetivamente, será privado de água com o desvio desses
70 m³ por segundo. Eu gostaria de ser esclarecido a
respeito disso.
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O Sr. Waldeck Ornelas (PFL – BA) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Senador
Ge ral do Melo, vou res pon der, com mu i ta sa tis fa ção, a
V. Exª, mas, antes, peço ao Sr. Presidente que me dê
a oportunidade de conceder um rápido aparte ao Senador Waldeck Ornelas.
O Sr. Waldeck Ornelas (PFL – BA) – Senador
Paulo Sou to, V. Exª traz ao de ba te des sa ques tão a in formação tremendamente preocupante de que 75%
da água pretendida pelo projeto de transposição des tina-se a atividades de irrigação e não ao abastecimento humano. E o argumento emocional envolvido
nessa questão é o de que o projeto se destina ao
abastecimento humano. Aliás, nesse particular,
cabe-me dizer que a população baiana residente no
semi-ári do, em ter mos nu mé ri cos, é exa ta men te igual
à soma das populações totais da Paraíba e do Rio
Grande do Norte. V. Exª, de modo judicioso, criterioso
e cu i da do so, como é do seu fe i tio – in clu si ve, pela sua
condição de ex-Superintendente da Sudene –, traz
uma apre ci a ção ex tre ma men te po si ti va, a res pe i to da
qual a Casa deve refletir. Lembro-me muito bem que
V. Exª sempre defendeu a execução de um plano de
recursos hídricos global para o Nordeste. Entendo
que a ausência de uma política de desenvolvimento
regional está transformando esse projeto numa propos ta al ter na ti va, o que ele não é; isso não cor res pon de ao in te res se do Rio Gran de do Nor te e da Pa ra í ba.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Muito obri gado, Senador Waldeck Ornelas.
Se na dor Ge ral do Melo, ao fa lar das po pu la ções,
referi-me, especificamente, ao fato de que ao se retirar um recurso natural de onde ele po de ria ser uti li zado e transportá-lo para outro local, as gerações futuras poderão ser sacrificadas.
Para concluir, esses e muitos outros fatos indicam a necessidade de uma profunda revisão no pro je to, tan to na sua con cep ção como nos es tu dos de vi abilidade apresentados, pois tudo leva a crer que
existam erros capitais na sua formulação, os quais
podem, inclusive, invalidá-lo. Talvez por isso haja resis tên ci as, na sua apre sen ta ção para o fi nan ci a men to
por um organismo internacional, que certamente iria
analisá-lo detidamente. E se o Governo não quer
essa solução, ou seja, não quer apresentar esse pro jeto a um órgão que financie bons projetos, principalmente de recursos hídricos no Nordeste, poderia,
pelo menos para nossa garantia, submetê-lo a uma
junta de consultores in de pen den tes para ter segurança de que não estaria desperdiçando recursos públi-
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cos com um pro je to in viá vel. To dos que re mos – que ro
deixar claro –, e certamente também o Governo, um
projeto que seja sus ten tá vel em to das as suas di men sões: social, econômica, financeira e ambiental.
Não se resolve essa questão simplesmente dis tribuindo-se recompensas aos Estados doadores –
que precisam recebê-las porque essa é uma condição para todo projeto de transposição –, mas, antes
disso, tendo-se convicção de que será um bom projeto para o Brasil. Na versão atual, a meu juízo, esse
não será um bom projeto.
Muito obrigado.
SEGUE ARTIGO ESCRITO PELO SR.
SENADOR PAULO SOUTO SOBRE A
TRANSPOSIÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO
FRANCISCO.
Introdução
Foi muito proveitosa a iniciativa do Ministério da
Integração Nacional promovendo, no mês de abril de
2000, uma visita ao Estado do Colorado, nos Estados
Unidos, organizadapelo Banco Mundial, com o objetivo
de conhecer experiências voltadas para a gestão de re cursos hídricos numa região semi– árida. É evidente
que o Ministério tinha como objetivo o conhecimento de
um pro je to de trans po si ção que se fez na re gião, dado o
manifesto desejo do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra de re a lizar o projeto de transposição das águas do Rio São
Francisco para o nordeste setentrional.
A nosso ver o resultado mais significativo da visita
foi a con fir ma ção da gran de im por tân cia dada a um sis tema eficiente de gerenciamento de recursos hídricos,
condição essencial para a utilização eficiente e racional
da água, um re cur so na tu ral cada vez mais es cas so, so bretudo em regiões áridas e semi– áridas.
O Bra sil já tem um ar ca bou ço le gal de boa qua li dade para implantar um sistema de gestão de suas
águas, com leis consideradas avançadas, mas precisa iniciar urgentemente a sua operacionalização, o
que aliás já está sendo fe i to por al gu mas uni da des da
Fe de ra ção. A cri a ção re cen te da Agên cia Na ci o nal de
Água deve ser um pas so im por tan te no sen ti do de um
trabalho de natureza orgânica neste sentido.
Pareceu muito claro, entretanto, ser inconcebível avan çar em pro je tos de gran de im pac to, como, por
exemplo os que envolvem transposições entre bacias, sem a institucionalização de um sistema adequado de gestão, tanto ao nível do projeto em si, como
em escala mais ampla.
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O Pacto do Rio Colorado
O caso do gerenciamento do Rio Colorado é realmente emblemático. A Bacia do Rio Colorado ocupa
uma superfície de 630.000Km2, abrangendo os estados de Wyoming, Colorado, Utah e Novo México, na
parte superior e Nevada, Arizona e Califórnia na parte
inferior, onde penetra em território mexicano. A vazão
média próximo à foz é de 630 m3/seg.
Foi a necessidade de se realizar obras de proteção contra as cheias na parte inferior do Rio, no Estado
da Califórnia, que causaram grandes prejuízos nos
anos de 1905 a 1907 e 1916, ao lado da construção de
grandes canais de irrigação, que precipitaram a discussão de um entendimento entre os sete estados, cujos
ter ri tó ri os eram dre na dos pelo Rio Co lo ra do e seus afluen tes. Como es tas obras se ri am in ves ti men tos fe de ra is,
dependentes portanto de uma decisão do Congresso,
era evidente que ela dependeria dos outros estados da
Bacia, que fi ca ram de ter mi na dos a re sis tir, a me nos que
recebessem garantias suficientes da utilização futura
das águas do Rio em seus territórios.
Em 1919 o Congresso americano autorizou a
participação de um representante do Governo Federal na negociação de um pacto entre os sete estados
da Bacia, que foi assinado em 1922 por seis estados,
já que o Arizona se recusou a assinar. “The Colorado
River Compact”, como é conhecido , foi referendado
pelo Congresso dos Estados Unidos em 1923 e é o
prin ci pal ato dos mu i tos ou tros que fo ram apro va dos e
que até hoje continuam sendo feitos e que compõem
a Lei do Rio Colorado.
O principal objeto do Colorado River Compact
foi a divisão da utilização das águas entre as bacias
superior e inferior, e depois de muitas discussões ficou acertado que cada uma das sub-bacias poderia
utilizar 50% do volume do rio, calculado em 15 milhões de acres pés ou 285m3/seg. Pactos posteriores, entre outras decisões, dividiram as águas entre
os Esta dos, dan do as sim a ga ran tia de que ne ces si ta vam para a fu tu ra uti li za ção das águas, em bo ra, ain da
assim, muitos conflitos tenham se registrado mesmo
depois da assinatura do pacto principal. Esta circunstância, tanto quanto se pode verificar, também tem o
potencial de ocor rer na ba cia do São Fran cis co, isto é,
os me ca nis mos téc ni cos, le ga is e ins ti tu ci o na is, as sociados a uma divisão de águas entre estados não são
suficientes para dirimir conflitos entre os usuários se
não houver uma base consensual política e social
previamente consolidada.
O primeiro ponto a ser registrado é que o pacto
tra tou da di vi são da água ape nas en tre os Esta dos per tencentes a Bacia do Colorado , de acordo com a legis-
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lação americana que confere aos Estados a atribuição
de legislar sobre a utilização das águas dos rios, já que
não existe, como no Brasil, os chamados rios federais,
quando atravessam mais de um Estado da Federação,
ou quando servem de fronteira entre eles.
O Estado do Arizona, que não havia assinado o
pacto, chegou a enviar as suas tropas quando as
obras foram iniciadas, mas acabou assinando em
1944, depois que o Congresso aprovou uma lei limitando o uso da água pela Califórnia, que desde o início do pacto, era o principal estado consumidor. Isto
demonstra claramente a assertiva anterior sobre a
necessidade de estabelecimento de consenso político-social.
Durante todo o tempo tem existido conflitos entre os Estados; atualmente o conflito mais importante
refere-se ao fato da Califórnia utilizar mais água do
que a sua corta que foi estabelecida pelo Pacto, sofrendo uma grande pressão dos outros Estados para
que se limite a sua participação pre vis ta, o que se não
acontecer poderá terminar em conflito a ser decidido
pela Suprema Corte.
O projeto de transposição “Big Thompson”
Uma grande seca em 1930, reacendeu o desejo dos agricultores da parte leste do Estado do Colorado, situada fora da Bacia do Colorado, a leste das
Montanhas Rochosas , sobretudo aqueles da Bacia
do South River Plate, já pertencente pois a Bacia do
Mississipi, de disporem de mais água para a produção agrícola, que era muito expressiva .
Se a parte leste do Estado do Colorado, na vertente oriental das Rochosas era a mais povoada e de
mais intensa atividade econômica, sobretudo no que
se refere a agricultura, a maior parte da água estava
justamente na zona oeste das Ro cho sas, na Ba cia do
Colorado, beneficiada pela maior umidade resultante
do en con tro das fren tes fri as vin das do Pa cí fi co com a
encosta oeste das Rochosas, e àquela época com
baixa capacidade de utilização agrícola. Surge daí a
idéia de transposição das águas do Rio Colorado
para a parte oeste, cortando as Rochosas, buscando
principalmente aumentar as disponibilidadesde água
para irrigação.
Tratava-se portanto da transposição de água da
Bacia do Colorado para uma área já pertencente a
Bacia do Mississipi, realizada entretanto dentro de
um mesmo Estado, o Colorado, que estaria naturalmente limitado a utilização de sua cota, estabelecida
no “Compact” de 1922.
De po is de in ten sas ne go ci a ções com o Go ver no
cen tral atra vés do Uni ted Sta tes Bu re au of Re cla ma ti-
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on, USBR, a quem caberia executar as obras, foi assinado em 1937 um contrato des te ór gão com o Dis tri to
de Conservação de Água do Nordeste do Rio Colorado(NCWCD). Esta entidade foi formada pelos usuários especialmente para negociar a implantação do
pro je to e a sua fu tu ra ges tão e pelo re em bol so ao Go verno Federal dos recursos investidos para a parte
destinada a produção de água, ficando o Governo
responsável pelos investimentos destinados à produção de ener gia. A as si na tu ra do con tra to foi pre ce di da
da aprovação pela Assembléia Legislativa do Colorado do projeto de transposição, naturalmente sob a
oposição dos habitantes e representantes da parte
oeste do Estado. Foi solicitada uma proteção para re gião oeste, que seria materializada através da construção de um reservatório de compensação.
Iniciadas em 1940, as obras só foram concluídas no final da década de 50, cabendo ao NCWCD a
operação e a manutenção do sistema, bem como o
pagamento de parte dos investimentos feitos pelo go verno, ao longo de anos, ficando clara e existência de
subsídios, mas não tendo o Governo mais qualquer
responsabilidade na operação e manutenção do projeto, denominado Colorado Big Thompson, considerado um projeto de êxito. Um ponto relevante a ser
res sal ta do e que de mons tra a im por tân cia es tra té gi ca
da operação e manutenção do sis te ma e de par ti ci pação dos usuários é que o governo só autorizou o início das obras após a criação da entidade dos usuários, a NCWCD.
Pressupostos de um projeto de transposição
O exem plo do Co lo ra do Big Thomp son ilus tra al guns pressupostos, que estão presentes num projeto
de transposição.
Geralmente a bacia importadora de água está
se desenvolvendo ais rapidamente ou já é mais desenvolvida, tem mais necessidade econômica de água
e tem mais in fluên cia po lí ti ca que a ba cia ex por ta do ra. A
bacia doadora tem sempre em vista que o seu futuro
poderá ser prejudicado pela perda de água para outra
bacia e que a água poderia ser importante para outros
tipos de uso, como aqueles ligados ao meio ambiente,
lazer, pesca, esportes náuticos e outros.
Conforme já comentado, no caso brasileiro da
pretendida transposição do São Francisco, o processo
está incorrendo de forma inversa, pois são os estados
que seriam doadores os que se encontram em processo mais avançado de desenvolvimento, que tem sobretudo maior potencial de irrigação e que seguramente
poderão implantar projetos de maior viabilidade.
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Criam-se com a transposição obrigações para
as bacias de origem, como os investimentos para reduzir os impactos ambientais, que são muito maiores
do que na bacia importadora, devido a redução de
água, inclusive problemas relacionados a salinidade,
extinção de espécies de peixes e outras. Além disso
existe um sentimento generalizado de perda do controle sobre as águas da bacia.
Como soluções possíveis para os conflitos po líticos entre as bacias figuram a garantia de fixação do
vo lu me de água a ser trans pos to e as com pen sa ções,
que podem ser de na tu re za mo ne tá ria mas que pre ferencialmente são a construção de reservatórios de
substituição ou de compensação. É natural também
que se solicite provisões para cobrir custos destinados a remediar os impactos ambientais.
Ao promover uma transposição o Governo cen tral deve ter sempre em mente que promoverá o desenvolvimento de uma região a custo do desenvolvimento de outra re gião. É na tu ral que as ba ci as do a doras cultivem o sentimento de perda irre cu pe rá vel e de
que estão privando as gerações futuras de um importan te fa tor de de sen vol vi men to. Tudo isto tor na os pro jetos de transposição objetos de decisões políticas
muito difíceis.
O Projeto de Transposição
Tendo em vista todos estes aspectos, devem
ser examinados resumidamente os principais pontos
relacionados ao projeto de transposição do Rio São
Francisco.
De acordo com o Relatório do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, “o projeto de transposição de água para o semi-árido setentrional prevê a
captação em dois pontos diferentes do rio são Francisco. A primeira captação, que atenderá um “Eixo
Norte”, será implantada a montante da localidade de
Cabrobó e terá capacidade instalada de 99m³/s. A segunda captação, que atenderá o “Eixo Leste” localizar-se-á logo a jusante da barragem de Itaparica e terá
ca pa ci da de ins ta la da de 28m³/s. Os da dos de de man da
e oferta de água no semi-árido setentrional mostram
que a vazão média bombeada, ao fim do horizonte de
projeto (25 anos) será da or dem de 64 m³/s. Essa va zão
foi determinada com base em criteriosa avaliação da
demanda de água local, para os diversos fins.
O “Eixo Norte” levará água para o açude Entremontes, no rio Brígida (Pernambuco), para o rio Salgado, afluente do Jaguaribe (Ceará) para o açude
Engenheiro Ávidos, no rio do Peixe, afluente dos rios
Piranhas-Açu, (Paraíba e Rio Grande do Norte) e
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para o açude Pau de Ferros, no rio Apo di (Rio Gran de
do Norte). Esse eixo proporcionará “segurança hídricas para grandes açudes como Castanhão, no rio Ja guaribe, Santa Cruz no rio Apodi e Armando Ribeiro,
no rio Piranhas-Açu.
O “Eixo Norte” será composto por cerca de 345
Km de canais, aquedutos, túneis e condutos forçados, por três estações de bombeamento e por uma
usina hidrelétrica (do Jati) que será instalada logo
após transposto o divisor de águas da bacia do São
Francisco. As estações de bombeamento vencerão
uma altura de 156m, com potência instalada total de
211,2MW. A usina hidrelétrica terá capacidade instalada de 16,71 MW.
O “Eixo Leste” levará água para o açude Poço
da Cruz, no rio Moxotó (Pernambuco), afluente do
próprio são Francisco e para o rio Paraíba (Paraíba),
indo ajudar na re gu la ri za ção dos açudes Boqueirão e
Acauã.
O “Eixo Leste” será composto por cerca de
333Km de canais, aquedutos, túneis e condutos forçados e por seis estações de bombeamento, vencendo um desnível de quase 300m. A potência instalada
total das estações de bombeamento será de 92MW.”
Trata-se de um projeto de transposição envolvendo distâncias muito ex pres si vas, en tre ba ci as di ferentes, tendo a do S. Francisco como doadora e as
bacias dos rios Jaguaribe, Piranhas-Açú, Ipojuca e
ou tros como re cep to ras. Como con se qüên cia en vol ve
estados diferentes, sendo que Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe, que estão na Bacia
do S. Francisco poderiam ser considerados estados
doadores, enquanto Ceará, Rio Grande do Norte e
Paraíba, que não pertencem a Bacia, como estados
receptores. Pode-se dizer que a água vai ser retirada
de estados que estão em processo de desenvolvimento mais adiantado em relação aos estados que
vão receber a água.
Conquanto o projeto também procure se justificar através do déficit hídrico dos estados receptores,
as informações disponíveis sobre este aspecto são
ainda muito discutíveis.
De acordo com a classificação adotada pelas
Nações Unidas, o Ceará, por exemplo, com uma disponibilidade hídrica de 2.500 metros cúbicos por habitante por ano, já tem uma classificação de suficiente, e ficará numa posição ainda mais confortável
quando a capacidade de acumulação, com a conclusão da Barragem de Castanhão, chegar a 21,5 bilhões de metros cúbicos, reduzida, em termos de ca-
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pacidade útil, a 16 bilhões de metros cúbicos. O Rio
Grande do Norte, com uma disponibilidade hídrica de
3,5 bilhões de metros cúbicos, sendo 2,5 concentrados no Açude Armando Ribeiro Gonçalves, já tem
uma disponibilidade hídrica de 2.000 metros cúbicos
por ha bi tan te por ano, tam bém pró xi ma a con di ção de
suficiente. Adicionalmente há grandes reservas de
água subterrânea no litoral e na parte norte do Estado. Somente mais recentemente toda esta água começou a ser utilizada mais intensamente, através da
construção de grandes adutoras para diversas regiões do Estado. A Paraíba, sem dúvida o Estado de
posição mais crítica, ainda assim utiliza apenas 200
metros cúbicos por habitante por ano, para uma disponibilidade de 1500 metros cúbicos por habitante
por ano. Embora seja evidente que há necessidade
de aumentar a disponibilidade, a prioridade atual seria a adução de água dentro de próprio Estado, um
dos objetivos do Proagua, que entretanto não tem
avançado com a velocidade desejada, por insuficiência de recursos.
A área da bacia doadora, da mesma forma que
a receptora, está na região semi-árida, sofrendo problemas muito semelhantes, inclusive com relação ao
suprimento de água a parte considerável de suas po pulações, basicamente por insuficiência de investimentos. A região semi-árida dos estados da bacia do
São Francisco abrange uma área de 336 mil Km² e
uma população de cerca de 5 milhões de habitantes
(IBGE 1991). O vale do São Francisco como um todo
tem uma superfície de 640.000 Km² e uma população
de 15,5 milhões de habitantes sendo evidente a importância de se retirar água de uma região com tais
características.O Rio São Francisco é praticamente a
única fonte de água importante para atender esta po pulação.
Prioridades e soluções alternativas
Existe, no Nordeste, um grande número de
obras prioritárias em andamento que se arrastam
em cronogramas muito lentos, por falta de recursos
suficientes. Por outro lado, muitas outras obras essenciais não são iniciadas, também por falta de recursos. Veja-se por exemplo o caso da Barragem de
Castanhão no Ceará, que tem avançado muito lentamente ou dos Projetos Salitre e Baixio de Irecê na
Bahia, cujos recursos orçamentários não tem sido
suficientes para acelerar a sua conclusão. Seguramente, nos Estados que serão beneficiados com a
água de transposição, existem muitos outros projetos com fontes de suprimento já definidas, que po-
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dem levar água para áreas carentes e que não são
feitos por falta de recursos. Não seriam eles prioritários? Por exemplo a conclusão da Barragem do
Castanhão depende ainda de R$120 milhões. Não
seria melhor concluí-la imediatamente ao invés de
iniciar projetos de maturação mais longa? O mesmo
raciocínio seria válido para as barragens de Acauã
na Paraíba, Santa Cruz do Apodí e Umarí no Rio
Grande do Norte, e tantas outras.
Por outro lado, será que estão realmente esgotadas todas as alternativas de suprimento de água
para as áreas mais críticas do Nordeste?. Pode-se
afir mar, com base em es tu dos, que a trans po si ção é a
única alternativa para o suprimento de água para a
população destas áreas?
A proposta do Plano Decenal de Recursos Hídricos
Nesta ordem de pensamento, o que parece
mais racional é que a transposição fosse colocada
como uma das alternativas, dentro de um Plano Decenal de Recursos Hídricos, aprovado pelo Congresso Nacional, após a execução de outros projetos prioritários, e o estudo de outras alternativas.
Esta so lu ção per mi ti ria: a con clu são mais rá pi da
das obras em an da men to e a exe cu ção de ou tros pro jetos prioritários apontados pelos estudos; mais tempo para estudo de alternativas ao projeto de transposição, num determinado horizonte de tempo; maior
detalhamento do pro je to de trans po si ção, se afi nal for
re co men da do, so bre tu do com re la ção às suas di mensões econômica e ambiental.
Trans po si ção do São Fran cis co: es sen ci al men te
um projeto de irrigação.
Embo ra a ma i or jus ti fi ca ti va do pro je to seja a garan tia do abas te ci men to de água para as po pu la ções,
mais de 70% da água des ti na-se a fu tu ros pro je tos de
irrigação. Assim, existe uma contradição fundamental
entre a principal justificativa do projeto e o seu verdadeiro objetivo. Quando o Presidente Fernando Hen rique tomou a decisão de autorizar os estudos para o
pro je to de i xou cla ro que o abas te ci men to hu ma no seria a sua principal finalidade. Prevê-se a irrigação de
200.000 hec ta res. Para se ter uma idéia do sig ni fi ca do
relativo deste número, a Codevasf, durante os seus
51 anos de existência executou projetos, com recursos públicos, que chegaram a cerca de 92.000 hectares. Dessa forma o projeto pretende irrigar, fora da
Bacia do Rio São Francisco, áreas 2 vezes maiores
do que o governo já realizou dentro da Bacia do S.
Francisco.
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Qual a lógica econômica dos projetos de irrigação com água proveniente da transposição? Existem
algumas situações que poderiam até justificar o uso
de água transposta de grandes distâncias e com
gran des des ní ve is para pro je tos de ir ri ga ção, a sa ber:
– excesso de oferta de água na área doadora, o
que não é o caso; a água do São Francisco, prevendo-se inclusive barragens para a sua regularização,
não seria suficiente para irrigar dois a três milhões de
hectares já mapeados;
– falta de capacidade da área doadora para utilizar a água para ir ri ga ção, o que tam bém não é o caso,
como demonstram os projetos existentes;
– falta de solos adequados para projetos de irrigação na área doadora, o que também não é o caso,
pois se sabe que existem mais de 1,5 milhão de hectares de áre as pro pí ci as para irrigação na Bacia do S.
Francisco.
Sob a ótica econômica, principalmente no que
se refere a irrigação, vai se retirar água de uma área
com alto potencial de aproveitamento, inclusive pela
presença de áreas já identificadas como muito in teressantes, do ponto de vista pedológico. Nesta região
existem projetos interrompidos, outros se desenvolvendo muito vagarosamente e outros sequer iniciados, por falta de investimentos públicos. Mesmo para
estes projetos, que se pressupõem mais atrativos
economicamente pela disponibilidade de água muito
próxima, o Governo Federal tem colocado restrições.
Estas restrições estão bem caracterizadas no fato de
há sete anos o Governo ter interrompido negociações
com agencias internacionais para o seu financiamento, sob a justificativa de que pro cu ra um “novo mo de lo
de irrigação”. A pergunta inevitável é se projetos dependentes de adução de água proveniente de uma
transposição nas condições previstas poderiam ganhar condições de competitividade, principalmente
quando se deseja uma participação cada vez mais
expressiva do setor privado.
Não se pode deixar de aduzir que, somando-se
as perdas por evapo-transpiração e por infiltração em
percurso tão longo, com o fato de que parte da água
utilizada na irrigação não volta à bacia, o que aconteceria se ela se processasse dentro da bacia, para
cada hectare irrigado com a água da transposição se
deixa de irrigar dois ou três hectares nas margens do
São Francisco.
Assim não há pressupostos que justifiquem re tirar água do São Francisco para utilizar em irrigação
em áreas distantes, o que torna o projeto absolutamente vulnerável do ponto de vista econômico.
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Muitas outras questões precisariam ser bem
definidas
Por exemplo, quem seriam os usuários da
água nos projetos de irrigação? Já estariam identificados os solos que permitiriam a irrigação de
200.000 hectares? O Governo pretende subsidiar o
custo da água durante toda a vida do projeto, ainda
que este custo se refira apenas a operação?
Já existem informações que permitam aos principais usuários da água da transposição, que serão os
projetos de irrigação, calcularem seus investimentos e
realizarem estudos de viabilidade de seus projetos?
É inaceitável que o governo invista os recursos
anunciados na obra de engenharia da transposição
sem que as ques tões re la ti vas a sua efetiva utilização
estejam bem resolvidas, o que conferiria uma alta
dose de risco ao projeto.
As ta ri fas mé di as pre vis tas para água des ti na da
ao abastecimento humano irão subsidiar fortemente
as tarifas previstas para irrigação, como única forma
de tornar o projeto viável.
Dados do projeto indicam que as tarifas para
abastecimento hu ma no nas ci da des e na zona ru ral e
para abastecimento industrial serão de vinte a cem
vezes o valor da tarifa prevista para irrigação. Oitenta
por cento das receitas previstas serão provenientes
da utilização para abastecimento humano e industrial, que será responsável pelo consumo de apenas
30% da água, ou seja, os consumidores, inclusive os
da zona rural, irão subsidiar fortemente a água para
irrigação. Será isto jus to? Ou de ou tra for ma, será isto
possível?
Assim pa re ce cla ro que, como o pro je to se des ti na es sen ci al men te a ir ri ga ção, o re tor no eco nô mi co e
social seria muito maior se voltado para terras situadas dentro da Bacia do Rio São Francisco, ou, de ou tra forma, que estes recursos investidos em outros
projetos no nordeste setentrional teriam maior repercussão econômica e social.
Todos estes fatos tornam extremamente improvável conferir credibilidade às taxas de retorno apresen ta das pelo pro je to, ain da mais que fo ram apro pri ados benefícios resultantes o uso final da água, sem
que tenham sido considerados os custos correspondentes, o que pode indicar a inviabilidade do projeto.
O es tu do tam bém não con si de ra apro pri a da men te os
tempos nos quais serão iniciados os projetos de utilização final da água, tanto para uso humano como
para irrigação, o que tem um reflexo significativo nas
taxas de retorno.
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Se ria mu i to re co men dá vel que o Go ver no Fe deral solicitasse a uma agência internacional com experiência no financiamento de grandes projetos de recursos hídricos uma revisão do estudo de viabilidade
apresentado.
Os investimentos complementares
Um projeto desta magnitude, não pode, absolutamente, deixar de especificar claramente, quais
serão os agentes responsáveis pelos investimentos
complementares que permitirão, efetivamente a utilização da água. No Brasil tem sido muito comum que
investimentos muito vultosos em reservação de recursos hídricos permaneçam ociosos durante muitos anos , em virtude da falta de planejamento da
utilização da água, durante a elaboração do projeto.
Grandes açudes no nordeste ainda tem um baixo fator de utilização de suas águas.
É necessário, antecipadamente, que sejam conhecidas algumas respostas. Quem assumirá, em
cada caso, os investimentos de captação, adução,
tra ta men to e dis tri bu i ção de água para o con su mo humano? Quais serão os valores destes investimentos?
Qual o cus to para es tes agen tes do va lor da água? Di ante des te cus to, qual a ta ri fa a ser paga pe los con su midores?
Nos ca sos dos pro je tos de ir ri ga ção quem as su mirá os investimentos pela parte comum dos Projetos? Se for o Governo Federal, porque estes investimen tos não es tão in clu í dos no va lor to tal do Pro je to?
Perdas
As perdas do projeto, decorrentes sobretudo da
evapo-transpiração são estimadas entre 15 e 25%.
Além disso, o empreendimento impõe a necessidade de execução de 540 Km de canais ar tificiais,
e de cerca de 200 Km de intervenções de engenharia em ca lhas de rios e ain da o acrés ci mo das va zões
de projeto em aproximadamente 1000 Km de cursos
d’água na tu ra is. Isso sig ni fi ca uma gran de vul ne ra bilidade a perdas de água devido à eva po ra ção, à operação e ma nu ten ção do sis te ma e so bre tu do por in filtração.
Redução na geração e consumo de energia
elétrica
A utilização de energia elétrica para o projeto
será de duas fontes: pela necessidade de bombeamento para vencer desníveis de até 360 m e pela redução da capacidade de geração devida ao desvio de
água, o que, juntos, alcançam 360MW. Trata-se de
uma fração pouco expressiva em relação a capacidade geradora da CHESF, mas significativa devido ao
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quadro de déficit de energia já identificado na região.
Eqüivale, por exemplo, a investimentos adicionais em
térmicas a gás, no valor de US$ 330 milhões.
Modelo de gestão
Um dos pontos que determinou o êxito do Projeto Big Thompson foi a exigência do governo para a
definição do modelo institucional responsável pela
operação do projeto, materializado através da criação do Distrito de Conservação de Água do Nordeste do Colorado. No Brasil muitos projetos, depois de
implantados, tem tido sérias dificuldades pela falta
de um modelo institucional bem definido desde a implantação. No caso de um projeto da magnitude do
previsto para o Rio São Francisco é absolutamente
necessário que esta questão esteja resolvida antecipadamente, inclusive em virtude das interações de
natureza financeira entre o Governo Federal e os
usuários da água.
Estudos ambientais
Embora já estejam sendo conduzidos os estudos de impacto ambiental , não se conhecem ainda
os custos de medidas mitigadoras que certamente
seriam necessárias para reduzir os impactos ambientais causados.
Recentemente, estudos ambientais considerados ainda muito incompletos, assinalaram 42 im pactos am bi en ta is, sen do que 32 fo ram con si de ra dos negativos, tendo 10 sido classificados como significativos ou muito significativos. Destes 7 referem-se ao
meio bió ti co, 1 ao meio fí si co e 2 ao meio só cio eco nô mico.
Não se sabe porque o estudo não se referiu aos
impactos na bacia doadora, onde seguramente são
mais representativos.
Conclusões
Uma síntese preparada pelo consultor Rubem
La Laina Porto a pedido do Banco Mundial, sobre a
visita ao Rio Colorado, destaca que a experiência
americana sobre os projetos de recursos hídricos,
considera essenciais os seguintes aspectos como
determinantes no sucesso:
a) base legal e institucional sólida;
b) ênfase no gerenciamento;
c) participação do usuário;
d) sustentabilidade da operação do
sistema e
e) adoção de medidas compensatórias.
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Com os dados disponíveis, somos obrigados a
reconhecer que, a exceção do primeiro item, que se
aproveita de uma legislação autoritária com relação
aos estados membros, o projeto de transposição do
rio São Francisco não considera adequadamente os
demais aspectos relacionados, o que o torna um
projeto de grande risco.
Assim, é possível se admitir que a legislação
existente, que considera como federais os rios que
banham mais de um estado da Federação, suporta a
decisão autoritária do Governo Federal de realizar o
Pro je to de Trans po si ção, in de pen den te men te das posições dos estados que se sintam prejudicados. Há,
pois, uma base legal para que o pro je to seja fe i to desta forma, mas é evidente a sua precariedade, na me dida que os estados da bacia doadora não vão se
considerar participantes do projeto, que assim não
terá legitimidade.
Por isso mes mo fiz uma ten ta ti va para dar ma i or
legitimidade aos projetos de transposição, propondo
que a outorga de água nestes casos fosse referendada pelo Congresso Nacional, que seria o fórum adequado para mediar as posições dos estados, entretanto a base do Governo Federal derrubou a proposição, por ocasião da lei que criava a Agência Nacional
de Água, o que, em última análise demonstrou que o
Go ver no não es ta va pre o cu pa do em le gi ti mar o pro jeto, mas realizá-lo de qualquer forma. A falta de adesão de alguns estados no caso da transposição das
águas do rio São Francisco é tanto mais for te quan do
se sabe que não se trata apenas, como no caso do
Rio Co lo ra do, de uma re par ti ção de águas en tre es ta dos de uma mesma bacia hidrográfica, mas de uma
cessão de água de uma bacia sem a concordância
dos estados doadores.
O projeto não se detém no detalhamento de
como a água chegará ao usuário final, nas quantidades re que ri das, na qua li da de ade qua da e com cus tos
economicamente viáveis. Isto aliás parece impossível, simplesmente porque não se conhece, efetivamente, quem serão os clientes do projeto e quais as
condições em que pretendem receber a água. Resumindo, mais uma vez, como é de tradição governamen tal, o pro je to é tra ta do como se fos se ape nas uma
grande obra de engenharia e como se a sua execução fos se o ob je ti vo fi nal, des pre zan do-se a ver da de ira finalidade do projeto que é a disponibilidade de
água para o usuário final nas condições desejadas. É
a política de exe cu tar a obra, re a li zar o fato con su ma do e somente depois tratar do seu aproveitamento.
Este tipo de com por ta men to é res pon sá vel pelo ba i xo
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aproveitamento de grande número de projetos de recursos hídricos no Brasil.
Alguns des tes as pec tos já mos tram que o pro je to não tem a indispensável participação do usuário
desde o planejamento do projeto até a sua construção. Ora, isto é fundamental, pois embora se admita
que o custo do investimento possa ser completamente absorvido pelo Governo Federal (no Colorado, os
usuários da água ficaram responsáveis pelo pagamento de 50% dos custos até o limite de US$50 milhões), é evi den te que a ope ra ção e a ma nu ten ção do
sistema será responsabilidade direta ou indireta dos
usuá ri os. Veja-se o sig ni fi ca do des te fato para um pro jeto que pretende destinar 70% da água para o setor
de irrigação, uma atividade ligada ao setor privado.
A sustentabilidade da operação e manutenção
do sistema é essencial para o êxito do projeto, ou
seja, o projeto deve gerar recursos que permitam a
sua operação e manutenção, considerando-se, como
parece justo, que o Governo Federal irá bancar os
custos do investimento. Também não ficaram claros
os fundamentos que permitiram tranqüilidade em relação a este aspecto.
Embora referidas, a adoção de medidas compensatórias para as áreas doadoras não faz parte da
essência do projeto, nascendo na verdade como um
ins tru men to de co op ta ção para fa ci li tar a exe cu ção do
pro je to, sem que re fle tis sem, es sen ci al men te, o ca ráter compensatório para as áreas que viriam a abrir
mão definitivamente de um recurso como a água. O
reconhecimento da precariedade das me di das ini ci almen te con si de ra das pode ser com pro va do com o lan çamento da idéia do projeto de transposição do Tocantins para o nordeste como uma medida compensatória, sem que se tenha realizado qualquer estudo
neste sentido.
Pa re ce por tan to ab so lu ta men te pre ma tu ra qualquer decisão de iniciar as obras de um projeto de tamanha complexidade, sem que todas estas questões
e muitas outras estejam bem resolvidas.
Em resumo não se trata apenas de uma grande
obra de en ge nha ria, mas de um pro je to mu i to com plexo que tem de levar em conta outros aspectos de natureza econômica, ambiental, institucional e política.
Tudo isto, inclusive a experiência recolhida com
a vi a gem ao Co lo ra do, me le va ram a pro por que ca i ba
ao Congresso Nacional referendar a outorga de água
destinada a projetos de transposição, bem como de
aprovar estes projetos, que possam caracterizar con flitos entre diversos Estados da Federação.
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SENADO FEDERAL
Ata da 29ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 5 de abril de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho, Edison Lobão, Mozarildo Cavalcanti
Leomar Quintanilha e Ademir Andrade
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães – Arlindo Porto – 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 – Gerson
Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges –
Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende –
Jader Barbalho – Jefferson Peres – Jonas Pinheiro
– Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alencar – José Coelho – José Eduardo Dutra – José Fogaça – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho
– Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maria do Carmo
Alves – Marina Silva – Mauro Miranda – Moreira
Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior –
Ney Suassuna – Nilo Teixeira Campos – Osmar
Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva –
Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos
– Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha –
Sérgio Machado – Tasso Rosado – Teotônio Filho –
Tião Viana – Valmir Amaral – Waldeck Ornelas –
Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta de
presença acusa o comparecimento de 70 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
OFÍCIO
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 42, de 2001, de 4 do corrente, comunicando
a aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nº 8, de 1991 (nº 3.657/89, naquela
Casa), que dispõe sobre a proteção e os direitos das
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
Pro je to en vi a do à san ção em 4 de abril de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, proposta deEmenda à Constituição que será
lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO Nº 7, DE 2001
Acrescenta o § 3º ao art. 50 da
Constituição Federal.
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:
Art. 1º O art. 50 da Constituição passa a vigorar
acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 50. ...............................................
§ 1º .....................................................
§ 2º .....................................................
§ 3º As informações e os documentos
fornecidos em caráter sigiloso serão desta-
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cados dos públicos, devendo a autoridade
que os prestar também fornecer os fundamentos jurídicos para a reserva, sujeita à
apreciação, na forma regimental. (AC)"
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.
Justificação
As in for ma ções e os do cu men tos ofi ci a is re ce bidos pelos Senadores obedecem aos trâmites definidos pela Cons ti tu i ção Fe de ral e pelo Re gi men to Interno do Senado Federal. Em regra, tais dados visam a
atender os requerimentos de informações dirigidos
aos órgãos do Poder Executivo.
Mas a Constituição Federal assegura o direito à
privacidade e à imagem, sob pena de indenização
(art. 50, inciso X). Já a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de
1991, que “dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras providências”, e o
Decreto nº 2.134, de 24 de ja ne i ro de 1997, que “re gu lamenta o art. 23 da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de
1991, que dispõe sobre a categoria dos documentos
pú bli cos si gi lo sos e o aces so a eles, e dá ou tras pro vi dências” facultam a classificação dos documentos
como sigilosos pela Autoridade concedente.
Sem o cu i da do de dis tin guir ou es pe ci fi car qua is
informações e documentos realmente detêm tal condição, corre-se o risco de que todo o conjunto recebido pelo Senado Federal, em resposta aos requerimentos de informações, seja tratado indevidamente
como sigiloso, em prejuízo do pleno gozo das atribuições privativas dos parlamentares.
Atualmente, o Senador que revelar informações
recebi das, no bojo de outras entendidas como sigilosas, incide na sanção da perda temporária do exercício
do mandato, quando não for aplicável penalidade mais
grave. Deve demonstrar que as obteve de outra forma,
para elidir tal responsabilidade. Isso não se justifica,
considerando as atribuições do Congresso Nacional,
estatuídas no art. 48 da Constituição Federal.
Em síntese, a presente proposição objetiva cor rigir essas distorções, determinando:
1) a se pa ra ção en tre in for ma ções e do cu men tos
públicos e reservados;
2) a necessidade de motivar o entendimento
pela reserva;
3) a possibilidade de os parlamentares reverterem a classificação de sigilo, na forma regimental.
Destarte, reforça-se o caráter público das informações e dos documentos que tramitam no seio governamental, já explicitado pelo art. 37 da Constitui-
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ção Fe de ral. No te-se que a ca rên cia da in di ca ção pre cisa dos registros alcançados pelo sigilo não elide a
responsabilidade, constitucionalmente prevista, pela
falta de uso criterioso dos dados recebidos.
Evita-se, por conseguinte, o constrangimento
resultante de tratar informações e documentos como
reservados, quando sua natureza é pública, por princípio constitucional.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2001.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – 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.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 57, DE 2001
Altera o art. 36 do Decreto-Lei nº
221, de 28 de fevereiro de 1967, que “dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras providências”
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Art. 36 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de
fe ve re i ro de 1967, pas sa a vi ger com a se guin te re da ção:
Art. 36....................................................
..............................................................
§ 2º É responsabilidade dos proprietários ou concessionários de represas, de
acordo com determinações do órgão competente, a produção e distribuição de alevinos em suas áreas de atuação." (AC)
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gên cia na data de sua
publicação.
Justificação
A produção de alevinos e sua distribuição, de
acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente, garantindo alimentação para as populações
locais e a manutenção da atividade pesqueira, é uma
ação de grande importância econômica e social.
De acordo com a Food and Agriculture Organiza ti on (FAO), os re cur sos pes que i ros no mun do fo ram
utilizados de forma tão intensiva que muitas espécies
estão em perigo de extinção e outras exploradas em
seu li mi te. A ex pan são da pro du ção pes que i ra mun dial tem ocorrido inclusive devido a incrementos na
aqüicultura, especialmente nos países da Asia.
No Brasil, existe a possibilidade concreta de au mentar a produção e o consumo de pescado, por
meio do in cen ti vo à aqüi cul tu ra e à ma i or pre ser va ção
dos recursos naturais, tanto nos rios e açudes como
na região litorânea.
Considerando que as empresas que atuam no
comércio de energia elétrica são diretamente beneficiadas pela exploração dos cursos d’água, especialmente agora com a política de privatizações, parece
jus to que te nham tam bém a res pon sa bi li da de de pro mover a conservação do meio ambiente e de incentivar a piscicultura em suas áreas de atuação.
Além dos aspectos ambientais e econômicos, é
pre ci so lem brar que a aqüi cul tu ra ga ran te não ape nas
emprego e renda, mas também é capaz de fornecer
alimentos muito nutritivos e de baixo custo, aspecto
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que não pode ser ne gli cen ci a do num país onde a sub nutrição afeta milhões de pessoas, tanto nas áreas
rurais como urbanas.
Assim, sub me te mos este pro je to de lei à apre ci ação dos parlamentares, certos que sua aprovação
irá aperfeiçoar as políticas de conservação dos recursos naturais e de incentivo à piscicultura em nosso
País.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2001. – Álvaro
Dias
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 221,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras providencias
....................................................................................
Art. 36. O proprietário ou concessionário de represa em cursos d’água, além de outras disposições
le ga is, é obri ga do a to mar me di das de pro te ção à fa u na.
Parágrafo único. Serão determinadas pelo órgão competente medidas de proteção à fauna em
quaisquer obras que importem na alteração do regime dos cursos d’água, mesmo quando ordenadas
pelo Poder Público.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O projeto lido será publicado e remetido à Comissão competente.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF. 32/2001-GLPSB
Brasília, 4 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Em atendimento ao OF. SF Nº 293/2001, indico
meu nome para compor, na qualidade de suplente, a
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Reque ri men to nº 146, de 2001, destinada a in ves ti gar as
demarcações de áre as in dí ge nas na Ama zô nia, no tadamente na faixa da fronteira.
Atenciosamente, – Senador Ademir Andrade,
Líder no PSB.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidên cia de sig na o Se na dor Ade mir Andra de para com por, na qualidade de suplente, a comissão a que se
refere sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca valcanti.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 37/2001-GLDPT
Brasília, 4 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelencia seja determinada a
seguintesubstituição na com po si ção da Co mis são de
Constituição, Justiça e Cidadania:
• Senadora Ma ri na Sil va: pas sa de su plen te a ti tular
• Senador José Eduardo Dutra: passa de titular
a suplente
Atenciosamente, – José Eduardo Dutra, Líder
do Bloco Parlamentar de Oposição.
Of. nº 118/01-BP
Brasilia, 4 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a V. Exª o Deputado
Márcio Bittar (PPS/AC), como titular, em substituição
ao Dep. Lin coln Por te la (PSL/MG), para in te grar a Co missão Mista referente à Medida Provisória nº
2.080-61, de 22 de março de 2001, que “Altera os
arts. 1º, 4º, 14 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei nº
4.771, de 15 de se tem bro de 1965, que ins ti tui o Có di go Florestal, bem como altera o art. 10 da Lei nº
9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre
o Imposto Territorial Rural – ITR, e dá outras providências.”
Na opor tu ni da de, re i te ro a V. Exª meus pro tes tos
de elevado apreço e distinta consideração. – Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco PL/PSL.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 179, DE 2001
Com fulcro no disposto no § 2º do art. 5º do Ato
da Mesa no 1, de 2001, que re gu la men ta a tra mi ta ção
de requerimento de informação, solicito à Mesa que
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reitere, ao Ministro da Fazenda, o Requerimento de
Informação nº 341/99-SF, por ha ver sido in com ple ta a
resposta.
O aludido Requerimento solicita o encaminhamento de cópia de todas as faturas emitidas pela
BBTUR – Banco do Brasil Viagens e Turismo Ltda., a
partir de 1º de ja ne i ro de 1998, não ape nas ao pró prio
Ban co do Bra sil S/A, como tam bém a to dos os ór gãos
e entidades públicas com as quais opera em virtude
da sua pres ta ção de ser vi ços de ven da de pas sa gens
aéreas terrestres e pacotes turísticos.
Cumpre destacar que, segundo ofício dirigido
ao Ministro da Fazenda, o Presidente do Banco do
Brasil em exercício, Senhor Ricardo Alves da Conceição, su ge re que se li mi te o uni ver so da pes qui sa, sob
a alegação de que as informações solicitadas geram
um volume de 6.344 páginas. Nesse sentido, os dados recebidos não se coadunam com as informações
requeridas, sendo imperioso que as informações sejam repassadas sem qualquer forma de limitação.
Relembre-se, por oportuno, que o art. 5º do Ato
da Mesa 01/2001 fixa o prazo de 10 (dez) dias para a
resposta de reiteração de pedido de informação.
Sala das Ses sões, 5 de abril de 2001. – Se na dor
Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que rimento lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 105, de 2001 (nº
306/2001, na origem), de 3 do corrente, pela qual o
Presidente da República encaminha, nos termos do
inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o demonstra ti vo das emis sões do real re fe ren te ao mês de fe ve reiro de 2001, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da União, os
seguintes Avisos:
– nº 61, de 2001 (nº 1.081/2001, na origem), de
27 de março último, encaminhando cópia da Decisão
nº 55, de 2001-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
relatório de auditoria na área de convênios do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto –
Indesp, ex tin to pela Me di da Pro vi só ria nº 2.049-24, de
2000 (TC – 003.683/2000-0); e
– nº 62, de 2001 (nº 1.287/2001, na origem), de
28 de março último, encaminhando cópia do Acórdão
nº 48, de 2001-TCU (Plenário), bem como dos res-
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pectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre
pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão de
nº 87/96-Plenário, por meio do qual aque la Cor te apli cou a penalidade de multa aos Majores-Brigadeiros-do-Ar Marcos Antônio de Oliveira e
José Salazar Primo, bem como determinou a instauração de tomadas de contas especiais, tendo em vista suposta prática de atos irregulares na execução de
contratos firmados pelo Ministério da Aeronáutica
com a Empresa Esca S/A (TC – 014.825/95-3).
Os ex pe di en tes li dos vão à Co mis são de Fis ca lização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de registrar
que estará sendo realizada daqui a pouco na Esplanada dos Ministérios uma passeata, convocada pela
CUT e pela Coordenação Nacional dos Servidores
Públicos e apoiada por diversas entidades e partidos
políticos. Essa manifestação tem, entre outros, o objetivo de demonstrar a opinião favorável de uma parcela expressiva da população à instalação de comissão parlamentar de inquérito para investigar a série
de denúncias não investigadas pelo Congresso Nacional. Lembramos que parte delas foi feita por lideranças expressivas da base governista; por isso, entendemos que o Congresso Nacional não pode permanecer alheio a elas.
A manifestação constará de uma passeata que
irá do Ban co Cen tral até a fren te do Con gres so Na ci o nal e culminará num ato público, com a presença de
diversas lideranças políticas, do movimento sindical,
do movimento popular e de partidos políticos.
Essa será apenas uma das diversas manifestações que esperamos realizar em todo o Brasil. Já estão sen do con vo ca dos atos se me lhan tes em di ver sas
capitais do País, pois consideramos fundamental que
o povo bra si le i ro se ma ni fes te no sen ti do de fa zer com
que sua voz seja ouvida pelo Congresso Nacional.
Até agora, infelizmente, a sua maioria tem ouvido
apenas a voz do Palácio do Planalto, que quer mais
uma vez transformar o Poder Legislativo numa espécie de Ministério especial para assuntos parlamentares, e não em um poder autônomo, independente,
que tem, en tre as suas atri bu i ções, a de fis ca li zar e in -
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vestigar o Poder Exe cu ti vo e o pró prio Con gres so Na cional.
No momento, a sociedade e o próprio Congresso Nacional estão discutindo, por exemplo, a reforma
do Poder Judiciário. Aqui lo que an tes era con si de ra do
qua se uma he re sia já é con sen su al, ou seja, a ne ces sidade de se instituir um controle externo do Poder
Judiciário, exatamente porque seu controle interno,
ao lon go do tem po, tem de mons tra do a sua ine fi cá cia.
Diante disso, surpreende-me o fato de que agora pa re ce que o Pa lá cio do Pla nal to e a Pre si dên cia da Re pública querem retroceder em relação às formas de
controle sobre o PoderExecutivo. Para se contrapor à
ne ces si da de de uma co mis são par la men tar de in quéri to, que, em úl ti ma ins tân cia, é uma for ma de con tro le
externo do Poder Executivo exercido pelo Congresso
Na ci o nal, o Go ver no Fe de ral apre sen ta como al ter nativa a uma CPI a criação de uma Corregedoria. Essa
não pas sa de uma for ma de con tro le in ter no do Po der
Executivo, porém sem a eficácia e os instrumentos
ne ces sá ri os para fa zer esse con tro le, que é pe cu li ar a
um controle externo, particularmente do Congresso
Nacional.
Surpreende-nos ainda mais o anúncio dessa
Corregedoria com toda a pompa e circunstância,
quando uma das primeiras medidas tomadas pelo
atual Governo foi exatamente a de extinguir uma comissão instituída pelo então Presidente Itamar Franco, co mis são essa de alto ní vel, que ti nha exa ta men te
a tarefa de ouvir e encaminhar, dentro do Poder Exe cutivo, denúncias de corrupção que fossem feitas a
ele. Mesmo aquela comissão, como era público e no tório, também não tinha poderes para fazer investigações, até por que é es tra nho se es pe rar que um ór gão
do Executivo, ligado diretamente ao Presidente da
República, tenha a autonomia necessária para levar
adiante essas investigações.
Portanto, queria registrar aqui essa marcha,
convidando to dos os Se na do res, in clu si ve os da base
governista, a participar dela. E, mais uma vez, reafirmo o convite aos Senadores ou a um Senador, pelo
menos, da base governista, para que assinem o requerimento da CPI e viabilizem a sua instalação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao nobre Senador Ricardo Santos, por
20 minutos.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nestes
últimos dias, temos recebido notícias cada vez mais
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freqüentes sobre os sinais de instabilidade da economia mundial, relacionadas, principalmente, com o
processo de desaceleração da economia americana,
com as dificuldades de recuperação da economia japonesa e com a grave crise da nossa vizinha Argentina – principal parceira do Brasil no Mercosul.
Ao mesmo tempo, recebemos os últimos dados
oficiais sobre a boa performance da economia brasileira no ano 2000, excepcional se comparada ao dos
últimos anos, cujo desempenho vinha sinalizando – a
partir do final do ano passado – previsões mais favoráveis ainda para a nossa economia em 2001.
De fato, os nú me ros de mons tram a vi ta li da de da
economia brasileira no ano passado. Subjacente à
taxa de crescimento anunciada de 4,46%, com um
crescimento per capita de 3,1%, obtivemos resultados surpreendentes, muito favoráveis. O mais relevante foi o crescimento verificado no setor industrial
em relação a 1999, que alcançou 5,01% – o melhor
desempenho desde 1995. O setor de serviços também conheceu uma expansão expressiva de 3,85%,
motivada principalmente pelo crescimento das teleco mu ni ca ções, de qua se 17%. Até mes mo a mo des ta
contribuição da agricultura, com um crescimento de
3,02%, não pode ser in ter pre ta da como de cep ci o nante, tendo em vista o excelente resultado alcançado
em 1999 e os baixos preços dos produtos agrícolas
verificados ao longo de 2000.
Na aná li se de ta lha da do se tor se cun dá rio, ve ri fica-se que o subgrupo indústria de transformação
cresceu 5,74% em 2000. Os bens duráreis foram, em
grande parte, os responsáveis por esse resultado,
com um aumento de 20,5%, seguidos dos bens de
capital, com 12,7%.
O desempenho dos setores automotivo e de
eletroeletrônicos também surpreendeu. Em 2000, os
veículos automotores tiveram vendas 21,14% superiores às de 1999. Tal comportamento acabou por alavancar a indústria siderúrgica nacional. Desempenho
se me lhan te al can ça ram os fa bri can tes de te le vi so res,
registrando 20% de crescimento.
Duas forças estiveram presentes e explicam es ses incrementos no nível de atividade em 2000. A pri meira delas, talvez a mais importante, resulta da política de redução das taxas de juros e da expansão do
crédito ao consumidor. Os juros, apesar de ainda estar elevados, certamente contribuíram para o grande
desenvolvimento observado na indústria automobilística e eletroeletrônica. A segunda refere-se ao fato de
que o progresso econômico verificado em 2000 está
relacionado, também, ao crescimento de nossas ex-
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portações de manufaturados, tais como têxteis, calçados e automóveis.
Isso, mais uma vez, põe em relevo o acerto da
mudança na política cambial em janeiro de 1999. As
exportações passaram de US$48 bilhões, em 1999,
para US$55,1 bilhões, em 2000. A reativação econômica, entretanto, provocou forte incremento nas importações, que passaram de US$49,2 bilhões, em
1999, para 55,8 bilhões, em 2000. Assim, fechamos o
ano 2000 com déficit de US$700 milhões na balança
comercial, o que bem demonstra o crescente grau de
in te gra ção da eco no mia bra si le i ra no mer ca do mun di al.
A excelência desses resultados não pode ocultar o fato de que o segmento de bens de consumo
não-duráveis não apresentou bons resultados. As indús tri as ali men tí cia, far ma cêu ti ca e de ou tros bens de
consumo doméstico e, principalmente, a construção
civil apresentaram resultados abaixo da média e, em
alguns casos, negativos. Esses indicadores refletem
o fato de que, em 2000, a massa salarial da economia
ficou quase estagnada. A expectativa dos analistas
econômicos é de que, neste ano, no rastro do cres cimento econômico possível, tenhamos finalmente
uma re cu pe ra ção mais acentuada do ní vel de em pre go, do salário médio e da massa salarial.
A grande pergunta que domina a atenção de to dos os analistas é se esse processo de crescimento
econômico, desencadeado pela redução dos juros e
pelo incremento da exportações, será sustentável no
curto e mé dio pra zos. Na bus ca des sa res pos ta, es ta rá centrado o debate econômico nos próximos meses, e dificilmente uma conclusão definitiva será alcançada enquanto não cessarem os sinais tempestuosos vindos do exterior.
Para 2001, o Governo ainda trabalha com uma
taxa de crescimento de 4% a 4,5% para o Produto
Interno Bruto. Será necessário um grande esforço
para que essa meta seja realmente alcançada. O
Banco Central, no dia 21 de março, promoveu uma
elevação de 0,5% na taxa básica de juros, alegando
”que as turbulências recentes e seus impactos no
mercado de câmbio elevaram as projeções de inflação para o ano“. As turbulências são muitas e tendem
a afetar o crescimento econômico em 2001. O Banco
Central optou por uma posição de cautela diante das
incertezas da economia argentina, da redução do ní vel de atividade econômica nos Estados Unidos e da
má performance de nossa balança comercial em janeiro e fevereiro. O fato é que estamos de novo sofrendo as conseqüências de um mundo interligado,
onde as más notícias se transformam em fatos que
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com pro me tem os ní ve is de ren da e em pre go em nos so País.
No médio prazo, existem duas limitações ao
crescimento econômico brasileiro: um possível desequilíbrio interno – insuficiência de produção para
atender a uma demanda ampliada, ge ran do pres sões
inflacionárias – ou um desequilíbrio externo, isto é,
uma crise com origem em nosso balanço de pagamentos.
Quanto às possibilidades de um desequilíbrio
interno ou de superaquecimento da economia brasileira, não existe, no momento, evidência ou analista
de maior importância que dêem ênfase a essa possibilidade. Provavelmente, a maioria dos estudiosos,
dentro ou fora do Governo, e das autoridades tem as
suas preocupações voltadas para um desequilíbrio
em nosso balanço de pagamentos. Historicamente,
sabemos que essa tem sido a mãe, mais que centenária, da maioria das crises que se abateram sobre a
economia brasileira.
Ainda que em 2001 nossa economia deva crescer em torno de 4%, as posições de cautela do Co mitê de Po lí ti ca Mo ne tá ria do Ban co Cen tral e do pró prio
Pre si den te do Ban co Cen tral, Sr. Armí nio Fra ga, pa recem re fle tir a cren ça de que ta xas de cres ci men to ma iores que essa poderão comprometer nossa balança
comercial e nossa capacidade de mobilizar os recursos externos necessários para o financiamento do
balanço de pagamentos.
Em pronunciamento anterior, enfatizamos as
políticas que consideramos relevantes para ampliar
nossos horizontes de crescimento. São elas: a reforma tributária; a manutenção da política de austeridade fiscal – hoje reforçada com a vigência da Lei de
Responsabilidade Fiscal –; o apoio das instituições fi nanceiras de desenvolvimento à substituição competitiva de importações – principalmente em setores dinâmicos como as telecomunicações e o setor de informática –; os investimentos em ciência e tecnologia;
acontinuidade da política de redução da taxa de juros
e de ex pan são do cré di to; e ain da uma ação con cer ta da e firme do Itamaraty visando à eliminação ou à diminuição do protecionismo por parte dos países cen trais.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Ouço o aparte de V. Exª.
O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – No bre Se nador Ricardo Santos, cumprimento V. Exª pela análise per fe i ta da performance da economia no ano pas -

231
Sexta-feira 6

05447

sado e das perspectivas da economia para este novo
século que se inicia neste ano. Ontem vimos que paira, com a presença do Exmº Sr. Presidente do Banco
Central no Congresso Nacional, em depoimento na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, uma certa tranqüilidade nas perspectivas da economia do nos so País. Em que pe sem os fa tos já relacionados por V. Exª no que concerne à desaceleração da economia norte-americana, aos problemas por que passa a Argentina e às dificuldades
que o Japão – esse gigante da economia – está enfrentando para recuperar a sua estabilidade econômica, são alvissareiras as perspectivas. Todavia, eminen te Se na dor Ri car do San tos, o IBGE pu bli ca da dos
referentes à distribuição de renda em nosso País.
Nós, Congressistas, e o Governo Federal temos de
atentar para a distribuição de renda. É evidente que
poderemos crescer o equivalente a 4,5% do PIB no
decorrer deste ano e, talvez, até mais que isso. Mas
te mos, cada vez mais, de pro cu rar dis tri bu ir, de ma ne ira mais eqüitativa e equânime, a renda em nosso
País. O Brasil evoluiu em muitos setores, tem perspectivas de evolução em sua economia, mas está
desprezando o povo pobre da nossa Nação. Par ti ci po
do dis cur so de V. Exª, pro pon do que nos de bru ce mos
sobre essa questão, que reflitamos sobre a distribuição de renda em nosso País, que não evoluiu de maneira satisfatória como se esperava. Debate nesse
sentido certamente haverá de acontecer nesta Casa.
Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento magnífico
sobre a análise da economia em nosso País.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Agradeço o aparte do Senador Carlos Patrocínio,
que aborda um aspecto de extrema relevância para a
realidade do nosso País – motivo de um pronunciamento meu nesta tribuna há aproximadamente 15
dias: a concentração de ren da no Bra sil. S. Exª sa li en ta um ponto essencial: mesmo que o País passe a
apre sen tar uma performance mais fa vo rá vel de cres cimento de 4%, de 4,5% ou de 5% ao ano nos próximos três ou quatro anos, apenas isso não assegura a
distribuição de renda. Inclusive, os dados do ano
2000 reforçam essa tese à medida que a performance da eco no mia bra si le i ra em 2000 se de veu em gran de par te ao de sem pe nho das ex por ta ções e dos bens
de consumo duráveis do mercado interno – ba sicamente indústria automobilística e eletroeletrônicos.
É interessante observar que os bens de consumo não-duráveis, principalmente os de consumo popular, estiveram estagnados. A taxa de crescimento
desses bens esteve abaixo da média, porque a mas-
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sa salarial no Brasil no ano passado, a despeito do
crescimento de 4,5%, esteve estagnada.
Esse é o grande desafio para o Brasil de hoje.
Não poderemos mais continuar ostentando esta pecha que nos macula nos foros internacionais: de nos
igualarmos a países, como o Panamá, Lesoto, Bangladesh, onde há uma altíssima con cen tra ção de renda. O Brasil está par a par com esses países quando
cotejamos os nossos níveis de concentração de renda com o dos países restantes.
Senador Carlos Patrocínio, muito obrigado pelo
seu aparte, que enriquece meu pronunciamento.
Teremos, portanto, Srªs e Srs. Senadores, uma
agenda de fôlego cuja importância tem sido reconheci da pelo Go ver no em di ver sos mo men tos, a qual, es tamos certos, merecerá o apoio desta Casa assim
que e quando o Governo dela precisar.
Este é o momento crucial para aprofundarmos
ações governamentais de natureza institucional em
favor do desenvolvimento econômico brasileiro. Os
momentos econômico e político reclamam nossa
atenção redobrada. Mesmo considerando as vicissitudes externas e internas, estamos esperançosos no
aguardo da colheita de bons resultados no campo
econômico e social, após anos de plantio.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, por 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro di zer ao Se na dor Ri car do Santos que considero muito importante que S. Exª tenha
tratado do tema da distribuição de renda. S. Exª já fez
alguns pronunciamentos sobre o tema. Se não aparteei S. Exª foi porque eu também iria tratar do mesmo
assunto, relacionando-o, porém, à responsabilidade
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e tam bém
à sucessão presidencial.
Em dezembro de 1994, os Senadores Gerson
Camata, Carlos Pa tro cí nio e Edi son Lo bão e eu tes te munhamos, nesta Casa, a despedida do então Se nador Fer nan do Hen ri que Car do so, ele i to Pre si den te da
República. Na ocasião, Sua Excelência fez um pronun ci a men to pe ran te – aliás, numa cena co mo ven te –
seu orientador,professor emé ri to e De pu ta do Fe de ral
Florestan Fernandes, que se encontrava já bastante
enfermo, mas que fez questão, com sua bengala, de
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vir aqui e subir a esta tribuna para abraçar o seu orientando.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso havia fe i to um tra ba lho so bre a es cra vi dão no sul do Bra sil, sobre a situação vigente na época da escravatura
e no tempo mais presente. O trabalho sobre tema tão
relacionado à exclusão havia sido feito sob a orientação de Florestan Fernandes. Portanto, o Deputado
Florestan Fernandes fez questão de abraçar o seu
aluno, que havia chegado à Presidência, e disse com
sin ce ri da de: ”Não vo tei em você; vo tei no Lula, por que
acredito em outras coisas“.
Nessa despedida, qual foi o mote, o centro do
dis cur so do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so?
Lembro-me muito bem: ”O Brasil tem pressa“. O que
Sua Exce lên cia que ria di zer com aqui lo? Gu ar do bem
as suas expressões, até porque, algumas vezes, reli
aquele esse pronunciamento. O sentido foi o de realizar justiça. Entretanto, os dados divulgados pelo
IBGE mostram que, no que diz respeito à realização
de justiça e à erradicação da miséria e da pobreza, a
ação do Presidente Fernando Henrique Cardoso não
correspondeu à sua pa la vra, ao seu ob je ti vo ex pres so
e reiterado na ocasião em que Sua Excelência assumiu a Presidência, em 1º de janeiro de 1995 e, novamente, em 1º de janeiro de 1999. Se lermos suas pa lavras, verificaremos que Sua Exce lên cia tam bém re iterava a sua vontade de realização de justiça. Contudo, o Pre si den te não con se guiu re a li zar o seu de se jo.
Senador Ricardo Santos, estou convicto de que
a sucessão presidencial se dará consoante esse objetivo, esse tema. Inclusive, a discussão no seio do
meu Partido ocorrerá também de acordo com esse
tema.
Sabem V. Exªs que, em dezembro último – é a
primeira vez que falo sobre o assunto da tribuna do
Senado –, resolvi, perante o Diretório Nacional do
Partido dos Trabalhadores, colocar-me à disposição
como pré-candidato à Presidência da República.
Foram estabelecidas regras: de dezembro a junho, os possíveis candidatos poderão inscrever-se;
de ju lho a se tem bro, ha ve rá, se mais de um can di da to
estiver inscrito, a realização de debates entre os
pré-candidatos; e, no período de outubro a março, es tabeleceu-se o prazo para a realização das prévias. É
claro que, dependendo da inscrição de candidatos,
haverá ou não debates e prévias.
Há expectativa no Partido dos Trabalhadores,
porque o nosso Pre si den te de Hon ra, Luiz Iná cio Lula
da Silva, men ci o nou, na épo ca, que até mar ço de ci di ria se seria ou não pré-candidato, pedindo que lhe
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fosse dado um tempo a mais. Passou-se o dia 31 de
março, e Lula ain da não de ci diu a ques tão: ser ou não
candidato à Presidência. Portanto, há uma enorme
expectativa a respeito da decisão que ele irá tomar.
Quero lhes transmitir que inclusive, eu conversava há pouco com o meu Líder, Senador José Eduardo Dutra, a res pe i to – hou ve uma re u nião do Di re tório Nacional do Partido, em 10 de março último, na
qual apresentei a proposta da realização de uma primária popular entre todos os possíveis candidatos da
Oposição, em que todos e qualquer eleitor possam
manifestar qual o candidato à Presidência preferido.
Por inúmeras razões, os companheiros do Partido fizeram diversas alegações: ”Olha, avaliamos que seria melhor garantir um candidato próprio do PT. Será
melhor termos Lula como candidato, visto que Lula
constitui a maior Liderança política popular dos últimos 30 anos – com o que concordo inteiramente.
Será importante que o levemos à Presidência; essa
se constitui uma missão nossa“.
Há dez dias, houve uma outra reunião de Deputados Federais com Lula, em que muitos Parlamentares re i te ra ram esse ponto de vista e ainda fizeram um
apelo, para que eu fizesse um gesto no sentido de
abrir a pos si bi li da de de o con sen so che gar ao Par ti do
sem a necessidade de debates e prévias.
Quero, então, transmitir que estou inteiramente
aberto ao diálogo, não apenas com a direção e os
Parlamentares, mas também com todos os mais de
quinhentos mil filiados do PT. Conclamo todos a ajudar-me na decisão.
Por essa ra zão, vou pe dir a to dos que nos as sis tem na TV Senado, fili a dos ou não do Par ti do, que me
escrevam. Gostaria de saber se consideram mais
ade qua do a re a li za ção de uma pré via, em que eu per maneceria como pré-candidato à Presidência da República no PT ou se recomendariam a minha de sistên cia, pos si bi li tan do as sim a es co lha con sen su al em
favor do Lula, conclamando-o, consagrando-o candidato à Presidência.
Se quiserem responder, com a maior alegria,
con si de ra rei a opi nião de to dos que me ou vem. Se me
per mi tem, en tão, vou aqui re gis trar o meu e-mail, que
é , e tam bém meu fax — quem qui ser, pode en vi ar por
fax a mensagem —, que é (061) 323-6249. Como a
TV Senado costuma registrar nosso e-mail quando
aqui fa la mos, tor na-se mais fá cil para o te les pec ta dor
conhecê-lo.
Concederei oportunamente, com a satisfação,
os apartes que me foram solicitados. Mas, neste momento, penso que o Presidente Fernando Henrique
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Cardoso deveria ter cumprido aquele seu objetivo ini cial, deveria ter tido a coragem de desvencilhar-se
dos extraordinários apelos e pressões dos grupos
econômicos que apóiam seu governo e que estão
continuamente, por meio da sua base parlamentar,
solicitando recursos públicos, seja na forma de créditos subsidiados, seja na forma de isenções fis ca is, as
mais diversas, beneficiando os que já detêm grandes
patrimônios, em pre sá ri os, do nos dos me i os de pro dução. Se isso tivesse acontecido, o País não teria atin gido esse persistente índice de desigualdade social
registrado pelo IBGE.
E o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, não obs tante o fato de ter aprovado, em 16 de dezembro de
1991, como todos os Senadores aqui presentes, o
Programa de Garantia de Renda Mínima, que instituiria um imposto de renda negativo, preferiu, e tem pre ferido até hoje, que o programa não estivesse vigorando no Brasil com a força e o significado que poderia ter tido.
Tenho dito que sou pré-candidato à Presidência
da Re pú bli ca com o ob je ti vo de ins tar aque le que tam bém o for a ter o objetivo de realização de justiça
como prioridade maior.
Farei aqui um paralelo, Senador Gerson Camata. Assim como foi possível ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek dizer que transferiria a capital do Rio
de Janeiro para o Centro-Oeste, que a construiria no
es pa ço de um man da to – con se guiu fa zê-lo de 1956 a
1960, inaugurando Brasília – da mesma maneira, tenho a convicção de que um Presidente da República
pode levar o Brasil a se tornar uma nação civilizada e
justa no es pa ço de um man da to. Fal tam ago ra 21 me ses ao Pre si den te. Cre io que está di fí cil. Sua Exce lência até começa a tomar algumas medidas, mas será
difícil reverter o quadro.
Portanto, o centro do debate da próxima gestão
presidencial, ao lado da questão ética – o Presidente
Fernando Henrique Cardoso também não correspondeu a isso, e penso ser um absurdo a iniciativa de cri ar uma Corregedoria como um contraponto à necessidade pre men te da re a li za ção da CPI –, é a pos si bi li dade de se melhorar a distribuição da renda após
sete anos. E aqui a responsabilidade do Presidente é
grande porque, de 1992 a 1999, nada foi modificado
em termos de distribuição. Não houve melhora. Em
1992, os 1% mais ricos detinham 13,1% da renda, e
os 50% mais pobres detinham 14%. Esse é também o
resultado de 1999. Permanecemos na mesma.
E já era o Presidente o responsável no início da
década. Em 1992, já estávamos ingressando na su-
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ces são de Fer nan do Col lor de Mel lo. Fer nan do Hen ri que Cardoso já começava a participar do Governo de
Itamar Franco. Houve até uma ligeira melhora, de
1993 para 1995, mas muito pouca. E, nesse período,
Sua Exce lên cia já era Mi nis tro da Fa zen da. Pos te ri or men te, nos úl ti mos seis anos, tem ma i or res pon sa bi li dade com relação ao quadro de desigualdade que
persiste.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – V. Exª me
permite um apar te, no bre Se na dor Edu ar do Su plicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não, nobre Senador Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. Fazendo
soar a campainha.) – Senador Eduardo Suplicy, ia sugerir exatamente isso a V. Exª, considerando que faltam
apenas quatro minutos para concluir o seu tempo.
A Mesa, com a con cor dân cia do Ple ná rio e o su porte do Regimento Interno, decidiu, a partir de ontem, fazer cumprir com certo rigor os dispositivos regimentais que dizem respeito ao tempo de cada orador. Por tan to, peço aos ora do res in clu si ve que apar teiem, mas que sejam breves, para que, dentro do tem po do orador, possam ser ouvidos.
Muito obrigado a todos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concedo o aparte ao Senador Gerson Camata, com
muita honra, com vinte segundos de desconto para a
questão da Presidência.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador
Suplicy, se V. Exª me permite, quero cumprimentar a
Mesa. Quem não cum pre ho rá rio, que é de gra ça, não
cum pre nada mais. Pen so que há ne ces si da de de que
os horários aqui sejam cumpridos. E peço que desconte esses cinco segundos de cumprimentos do
aparte ao Senador Suplicy.
Senador Suplicy, di zem lá no Espí ri to San to que
”em fes ta de nham bu jacu não en tra“, ou ”em bri ga de
jacu, nhambu não entra“.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT- SP) –
Mas V. Exª é bem-vindo.
O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – Para apa nhar, certamente. (risos) Eu quero cumprimentá-lo,
dizendo que compartilho com alguns pontos do pronunciamento de V. Exª. E, como ”nhambu não entra
em bri ga de jacu“, que ro di zer que os meus ami gos do
PT do Espírito Santo torcem muito pela candidatura
de V. Exª à Presidência.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
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O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Senador
Edu ar do Su plicy, en ten do que as pro gres sões so ci a is
são muito lentas. Aprendi com o Senador João Calmon, um mes tre para nós to dos em ma té ria de edu ca ção, que só se transforma e só se melhora a renda
com edu ca ção. Se o País não avan çar no rom pi men to
das amarras do processo educacional brasileiro, não
con se gui re mos, de fato, me lho rar a ren da dos bra si leiros, que vão ficando para trás nesse processo. E no
mundo todo isso vem acontecendo. Veja V. Exª que,
há pou co tem po, o Go ver no ame ri ca no fez uma aná li se do processo educacional americano, gerando um
documento, intitulado Uma Nação em Perigo. Se eles
estão em perigo, imagine como estamos nós. Penso
que a coragem do Governo e do Presidente devem
ser canalizadas para investimentos maciços no setor
educacional brasileiro. V. Exª sabe muito bem que o
governante não faz aquilo que quer, mas o que pode.
Na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, a Dona
Marta começa a trabalhar com muito esforço, embora
com a maior boa intenção, enfrentando entraves administrativos. Às vezes, a intenção, o objetivo de S.
Exª não são alcançados. Talvez o Presidente Fernando Henrique já tenha obtido alguma melhora econômica. Por exemplo: com aquela inflação de 80%,
quem ga nha va R$100, no fi nal do mês, re ce bia R$20.
Hoje, quem ganha R$100, no final do mês, recebe o
mesmo valor. Com isso, já melhorou um pouco a renda dessa camada da população que não tem acesso
à poupança e nem à correção monetária. Agora, com
o Fundo de Combate à Pobreza – uma iniciativa do
ex-Presidente des ta Casa, mas com o apo io de todo o
Congresso e do Governo –, vamos começar a colher
os fru tos, te nho cer te za, len ta men te, mas com a mes ma esperança de V. Exª. Creio que, depois de dominarmos a inflação – e aí V. Exª tem razão –, devemos
dominar a injustiça so ci al, que fere a cons ciên cia cris tã de todo mundo e de todos nós brasileiros. Muito
obrigado a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Gerson Camata, agradeço a V. Exª pelo
aparte. Informo a V. Exª que hoje, às 16 horas, a Pre feita Marta Suplicy regulamenta o Programa de Garantia de Renda Mínima, associada à educação; o
Programa Bolsa-Trabalho, que norteia os jovens na
obtenção do primeiro emprego; o Programa Começar
de Novo, para aqueles mais idosos, que perderam a
possibilidade de emprego, para que tenham mais
opor tu ni da des; o Programa Ban co do Povo, de mi cro crédito, canalizando toda a energia exatamente para
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dar prioridade à realização de maior justiça. O exem plo de São Paulo vai ser importante.
Gostaria que o Governo Fernando Henrique
Cardoso, por intermédio do Ministro Paulo Renato
Souza, e o Governo Geraldo Alckimin, realizassem
uma par ce ria – es tão con vi da dos a fa zê-lo –, para tor nar mais eficaz ainda o Programa de Renda Mínima
associado à educação, que ainda é tão modesto e
restrito no Governo Federal, mas que, em São Paulo,
será um exemplo.
O Sr. Ricardo Santos (Bloco/PSDB – ES) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª me concede um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não, Senador Ricardo Santos.
O Sr. Ricar do San tos (Bloco/PSDB – ES) – Se nador Suplicy, manifesto a minha plena concordância
com V. Exª. A prioridade máxima no País deve ser a
dis tri bu i ção de ren da; os nos sos pon tos de vis ta es tão
plenamente afinados neste ponto. Chamo a atenção
de V. Exª para o fato de que, se a con cen tra ção de ren da é muito alta, como eu disse em pronunciamento
aqui há 15 dias, o Brasil se alinha a países até exóticos como um dos que apresenta maior concentração
de renda do mundo. Todavia, é importante também
lembrarmos que durante os anos oitenta 45% da população brasileira era considerada população pobre.
Reduzimos, até o final dos anos noventa, essa proporção para 34%, segundo trabalhos do IPEA, feitos
pelo pes qui sa dor Ri car do Paes de Bar ros. Esse re sul ta do, do pon to de vis ta éti co e mes mo da de mo cra cia,
ainda é inaceitável, pois corresponde a cerca de 50
milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Mas
ressalto que, com o apo io des te Par la men to e da so ciedade brasileira, o próprio Poder Executivo já avançou mu i to na ins ti tu i ção de al guns me ca nis mos de extrema importância para a distribuição de renda no
Brasil. Quero lembrar a própria reforma agrária, que
pode avançar no Brasil; a instituição do Pronaf; do
Ban co da Ter ra, ci ta do por V. Exª; do Mi cro cré di to, que
está sendo lançado pela Prefeitura de São Paulo; do
Programa de Renda Mínima, lançado pelo Governo
Federal, que, se não é o ideal, pode ser melhorado e
sem pre foi uma ban de i ra de V. Exª; na uni ver sa li za ção
da Previdência Social no Brasil; do recentemente lan çado Projeto Alvorada e das conquistas alcançadas
na educação e na saúde por parte do Governo Fernando Henrique Cardoso. Há mecanismos de extrema importância já constituídos e que poderão ser for talecidos. Nosso desafio no Congresso Nacional é
avançar nessa grande meta de eliminação da extrema pobreza e da pobreza no Brasil.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado, Sena dor Ri car do Santos. Gostaria que fos sem mais ousadas as iniciativas do Governo Fernando Henrique Cardoso porque, nessa área, são ainda
mu i to mo des tas e in su fi ci en tes. A evo lu ção dos da dos
demonstram isso pelos resultados alcançados.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL –TO) –
Senador Eduardo Suplicy, V. Exª me concede um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, se V. Exª per mi tir, con ce do o apar te ao
Senador Eduardo Siqueira.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Senador Eduardo Suplicy, memorizei o e-mail de V.
Exª e também o fax. Aproveitando este momento e
considerando que opiniões extrapartidárias podem
ser ace i tas, digo a V. Exª que pros si ga por que, de fi ni ti vamente, V. Exª é um dos melhores homens públicos
deste País.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
V. Exª sabe da admiração que esta Casa e eu nutria
mos pelas idéias de V. Ex e pela maneira aguerrida
na defesa de seu projeto para este País. Senador
Eduardo Suplicy, o julgamento do Presidente Fernando Henrique Cardoso certamente não será o de V.
Exª, ou do Partido que V. Exª integra, nem tampouco
do meu, mas da História e do povo brasileiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com certeza.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Imagino que tenha o Presidente Fernando Henrique
Cardoso procurado fazer o bolo crescer para poder
haver, sim, uma melhor repartição ao final. Em nosso
País, havia 21 usinas hidrelétricas paralisadas, mas
agora dezoito delas já estão em funcionamento. Há
também os assentamentos, o Fundef, a melhoria no
ensino de base. Pen so que o jul ga men to do Pre si den te Fernando Henrique Cardoso será favorável a ele,
mas isso não se dará agora. Creio também que este
País terá saudades de Sua Excelência brevemente,
mas vejo que não posso diferenciar a intenção do ho mem público Fernando Henrique Cardoso da intenção de V. Exª. Sei que o move a vontade de ver este
País melhor para seus filhos, para sua população.
Também identifiquei, desde os primeiros momentos,
na Pre fe i ta Mar ta Su plicy este de se jo. Como in te grante do PFL, membro de sua Direção Executiva, Vice-Líder – e não tenho procuração para falar em
nome do Líder do Governo, Senador José Roberto
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Arruda, que hoje encontra-se em São Pa u lo, acom panhando a intervenção cirúrgica de seu irmão, vítima
de infarto – tenho certeza absoluta da intenção, da
vontade do Senador, do Presidente Fernando Henrique Cardoso de tornar este País melhor. É a mesma
vontade da Prefeita de São Paulo, que vem realmente
buscando ações inovadoras. Tenho certeza de que só
pela vontade, pela forma aguerrida, ela também será
aprovada pela população. Por tan to, pros si ga V. Exª nesta caminhada, porque, afinal de contas, merece.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço-o, Senador Eduardo Siqueira Campos.
Informo a V. Exa que solicitei ao Líder José Eduardo
Dutra que, se possível, reúna os sete Senadores do
PT na próxima semana, porque desejo ouvi-los, com
o carinho e respeito que tenho por cada um deles, a
respeito dessa questão.
Mas, agora, resolvi ouvir todos os filiados e sim patizantes. Se pessoas de outros partidos, como V.
Exª e o Senador Gerson Camata, quiserem opinar,
estão livres para fazê-lo. Acho ótimo que haja muitos
candidatos à Presidência na base do Governo, acho
ótimo que haja mil flores e idéias desabrochando por
aí para melhorar o Brasil.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª me permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço a V.
Exª que seja muito breve, pois temos meio minuto
para o início da Ordem do Dia.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Serei
obediente a V. Exª. Congratulo-me com V. Exa, Senador Eduardo Suplicy. O Presidente Fernando Henrique Cardoso sinaliza com políticas capazes ainda de
minimizar essa distribuição de renda em nosso País.
Quero também dizer que anotei o e-mail e o fax.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Carlos Patrocínio. Agradeço
ao Senador Edison Lobão a oportunidade.
Quero apenas dizer que, para resolver esse
quadro, o candidato à Presidência do Par ti do dos Trabalhadores defenderá a minha proposta, qual seja, a
de que se institua, em meados do próximo mandato
presidencial, entre outros instrumentos, uma renda
básica incondicional a todos os 170 milhões de brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se à

Abril de 2001

ORDEM DO DIA
Item 1:
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 19, de 1996, tendo como
1º signatário o Senador Waldeck Ornelas,
que dispõe sobre os benefícios fiscais re ferentes ao ICMS, tendo
Parecer sob nº 92, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Lúcio Alcântara, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias, em face da
discussão em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são,
em segundo turno.
Em discussão a proposta.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra V. Exª para discutir.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tive oportunidade de, na última sessão, votar contra essa Proposta de Emenda Constitucional, de autoria do ilustre e emi nen te Se na dor Waldeck Ornélas,
considerando que essa proposta pode promover um
engessamento, eis que trata de maneira homogênea
o que é heterogêneo, ou seja, o dispositivo principal
dessa proposta faz com que seja da competência do
Senado Federal definir, para cada região do País, os
parâmetros dentro dos quais as unidades da Federação poderão conceder isenção, anistia, remição, moratória, crédito presumido, ou seja, qualquer tipo de
incentivo fiscal.
Hoje, a Constituição brasileira é muito mais democrática neste aspecto, uma vez que, naquilo que
diz res pe i to à con ces são de isen ções e in cen ti vos fis cais, re me te, em seu in ci so XII do § 2º do art. 155, à lei
complementar, à qual caberá regular a forma como,
me di an te de li be ra ção dos Estados e do DF, isenções,
incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
Portanto, ao estabelecer parâmetros por região
estamos tratando de maneira homogênea o que é di -
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ferente. Por exemplo, não podemos esquecer que temos no Sudeste brasileiro regiões atrasadas e que
necessitam de incentivos importantes para o seu desen vol vi men to e seu di na mis mo. Qu e ro lem brar o próprio interior do Espírito Santo, o Norte e Noroeste flu mi nen se, o Vale do Je qui ti nho nha em Mi nas Ge ra is, a
região do semi-árido mi ne i ro. Por tan to, cha mo a atenção dos Senadores que representam essa região
para as conseqüências que esta emenda constitucional poderá trazer.
Ainda mais, Sr. Presidente, devo dizer que considero a presente Proposta de Emenda à Constituição, de certa forma, extemporânea, tendo em vista
que a vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal já
impõe limites e restrições à concessão de benefícios
e isenções. Além disso, a própria proposta de unificação da Legislação do ICMS, anunciada pelo Governo
Federal e que será apresentada brevemente a este
Parlamento, de certo modo, já se superpõe a esta
Proposta de Emenda Constitucional.
Nesse sentido, Sr. Presidente, gostaríamos de,
com esses argumentos, chamar a atenção dos Srs.
Senadores para as conseqüências que uma emenda
dessa natureza poderá acarretar à autonomia dos
Estados Federados do Brasil.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Santos, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao eminente Senador Ney Suassuna,
para discutir.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para dis cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, esta Proposta de Emenda à Constituição é, no nosso ponto de vista, apropriada porque
porá fim aos resquícios do poderdiscricionário da Re volução passada, que trazia tudo para si, que tudo
centralizava. A proposta sob exame confere ao Senado da República a possibilidade de intervir e disciplinar, permitindo que o ICMS, seja internamente no
Esta do, seja para fins de ex por ta ção, te nha a sua fi xa ção pelo Congresso Nacional, especificamente pelo
Senado da República.
O nos so Par ti do, o PMDB, ten do ana li sa do essa
proposição, recomenda que os seus parlamentares
votem favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao nobre Senador Osmar Dias.
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O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, tra ta-se de uma pro pos ta de emen da de extrema importância, principalmente para nós,
do Paraná, que estamos vivendo hoje as conseqüências de uma guerra fiscal promovida pelo próprio Go ver no pa ra na en se, que es ta be le ceu toda uma po lí ti ca
de incentivos para a instalação de fábricas de automóveis no seu território. Hoje, o Paraná não sabe o
que vai acon te cer com o di nhe i ro que foi alo ca do para
a instalação dessas fábricas de automóveis.
Não sa be mos, lá no Pa ra ná, como o Go ver no do
Estado irá fazer para ressarcir os cofres públicos paranaense dos recursos que foram alocados na instalação das fábricas da Audi, da Chrysler, da Renault.
Vale ressaltar que a Chrysler, por exemplo, tendo iniciado as suas atividades com uma meta estabelecida
de 40 mil veículos por ano, não pas sou de 4 mil ve í cu los, ou seja, 10% da meta estabelecida. Aquela com panhia, então, resolveu simplesmente dispensar os
trabalhadores e fechar as suas portas.
Esses incentivos concedidos acabam sempre
tendo um custo muito alto para a população. Assim, é
evidente que urge seja to ma da não ape nas uma de ci são po lí ti ca des sa en ver ga du ra, mas que se es ta be leça uma regra que confira ao Senado a atribuição de
autorizar ou não a política de incentivos que um Esta do pretenda desenvolver.
De outro lado, há hoje um problema. Tínhamos,
no Paraná, incentivos à produção de itens da cesta
básica, com apenas 7% de ICMS incidindo sobre a
carne de ave, suína, bovina, bem como sobre todos
os outros produtos da cesta básica – aliás, essa é
uma po lí ti ca ado ta da por pro pos ta mi nha, quan do Secretário da Agricultura do Governo Roberto Requião.
O atual Governo, valendo-se de liminar concedida
pela Justiça em uma ação movida pelo Governo de
São Paulo, acabou por revogar o decreto, pondo fim
aos incentivos para a agroindústria do Estado do Para ná e para a pro du ção de ali men tos da ces ta bá si ca.
É muito importante, portanto, que o Senado
possa estar presente nas decisões a respeito de incentivos fiscais e em qualquer outra questão que envol va os Esta dos e, so bre tu do, in te res ses da so ci e dade brasileira.
Por isso, o meu voto será favorável a esta matéria, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Con cedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
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te, nobres colegas, na verdade, esta proposta que
dispõe sobre benefícios fiscais referentes ao ICMS
tem procedência. Sejamos sinceros: deflagrou-se,
nos últimos anos, uma verdadeira guerra fiscal entre
os Estados. Não podemos esconder o sol com a
transparência que existe, das resistências que nos
são apresentadas .
Há Go ver nos que pro põem os in cen ti vos fis ca is,
pressionados pelos seus concidadãos, pela sociedade organizada, para que traga indústrias e mais empregos para o seu Estado. Não há a menor dúvida de
que essa pressão existe e é dessa forma que acontece. Muitas vezes o governante, pressionado, tem as
melhores intenções, mas os prejuízos com a isenção
dos impostos é muito alto para a coletividade, para o
conjunto da sociedade, num período de quinze, vinte
anos ou mais. Em função de lobby, há indústrias que
se estabelecem em alguns Estados às custas das
próprias isenções, dos incentivos. Quem vai pagar
por isso é a sociedade, ao longo de quase uma geração. Analisando o custo/benefício, ao longo do tempo
é uma medida que não compensa. Os governantes,
pres si o na dos, agem as sim. Ou tras ve zes, para co lherem dividendospolíticos, ofere cem in cen ti vos, tra zem
indústrias, ficam na His tó ria, mas quem vai ar car com
esses prejuízos é a sociedade como um todo.
Por isso, sem querer tirar o direito a propostas e
incentivos em cada Estado e Município, para que se
motive, dentro dos parâmetros, a responsabilidade
fiscal, não so mos con tra o pro je to. Por ou tro lado, não
é pos sí vel, em âm bi to na ci o nal, usar o ICMS para ge rar uma guer ra fis cal en tre os Esta dos, com pro me ten do aqui e acolá. Há que se estabelecer normas para
não se prejudicar uma geração inteira por uma questão momentânea, apenas para que alguém fique na
História. No entanto, quem vai arcar com a conseqüência será a sociedade como um todo, ao longo de
quinze ou vinte anos.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui declinar a
minha posição favorável à proposta que estamos votando neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Srªs e
Srs. Senadores, interrompemos a discussão para registrar, com grande alegria para o Senado Federal, a
visita de Parlamentares franceses, que nos honram
com a presença no plenário: Deputado Christian Bataille, Presidente do Grupo de Amizade França/Brasil
da Assembléia Na ci o nal; De pu ta do Hen ri Nay rou, Presidente do Grupo de Amizade França/Argentina da
Assembléia Nacional; Senador Phillippe Adnot, Presidente da Seção Brasil do Grupo de Amizade Fran-
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ça/América do Sul do Senado; e o Senador Jean-Marie Poirier, Presidente da Seção Mercosur do
Gru po de ami za de Fran ça/Amé ri ca do Sul no Se na do.
Concedo a palavra ao Senador Hugo Napoleão,
para manifestar aos Senadores e Deputados franceses o nosso apreço e a nossa amizade.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, Srs. Senadores e
De pu ta dos da Re pú bli ca fran ce sa, ini ci al men te, agradeço ao Presidente desta Casa a incumbência que
ora me é conferida. Estou aqui representando também o Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da nossa Casa, Senador Jefferson Péres, que me pediu recebesse a delegação
francesa e com ela dialogasse. Estávamos há pouco
trocando idéias sobre os problemas comuns entre a
Fran ça e o Brasil, e nesta minha breve sa u da ção, quero dizer que não há necessidade, absolutamente, de
explicação nenhuma. A França fala por si própria e
tem, com re la ção à pró pria His tó ria do Bra sil, uma mar ca indelével que se dá por meio do avanço que Junot
fez, sob ordens de Napoleão Bonaparte, para avançar
sobre Lisboa, quando a Família Real portuguesa desloca-se para o Brasil para ter maior segurança. Então,
até esse gesto, que veio trazer o nos so Impé rio, a nos sa independência mais tarde – um gesto de beligerância -, nós de ve mos à Fran ça. De mais a mais, na Li te ra tura e nas artes, em tudo aquilo que a França represen ta de mais ex pres si vo, sem pre so mos aten tos e as síduos na observação e no aprendizado.
Eu gostaria, sobretudo, de dizer que Brasília
acolhe a de le ga ção fran ce sa com mu i to pra zer. Tra go,
nesta breve saudação, a lembrança de André Malraux, que, quan do Mi nis tro da Cul tu ra da Fran ça, es te ve
no Brasil e considerou que Brasília era a Capital da
Esperança (le capital de l’espoir) e disse que Brasília era um gesto de audácia, energia e confiança (audace, energie et confiance).
Assim manifestou-se aquele grande literato e
estadista francês com relação até mesmo ao Presidente Juscelino Kubitschek. E lembrando, mais uma
vez Maulraux, eu gostaria de recordar palavras ditas
na Câmara dos Deputados pelo ex-Presidente Tancredo Neves, quando do falecimento do
ex-Presidente Juscelino Kubitschek, citando Malraux.
Quando o féretro de Charles De Gaulle seguia para
Colombey les deux Eglises, os soldados, eretos, pos tados, firmes, sérios, reverenciavam aquele grande
estadista cujo corpo passava para o enterro. Nesse
exato momento, uma se nho ra do povo atra ves sa e vai
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abraçar o esquife do general, Presidente e estadista
Char les De Ga ul le. A guar da pro cu rou se gu rar aque la
se nho ra, para evi tar que ela se apro xi mas se do es qui fe. E foi André Malraux quem disse: ”Deixem-na passar e abraçar o nosso grande estadista. É a França
que quer se ma ni fes tar numa hora des sas. É a Fran ça
que deseja prestar a última ho me na gem ao seu gran de chefe“.
Sr. Presidente, essa é a França viva, das artes,
da literatura, da grandeza e pela qual o Brasil tem orgulho de ter grande amizade.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Com muito prazer, ouço V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, do
Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Blo co/PT – SP) – Qu e ro
congratular-me com V. Exª, que homenageia hoje a
França e os membros da Assembléia Nacional francesa que aqui se encontram. Ressalto a importância
do exemplo do Primeiro-Ministro Lionel Jospin, que
nos visita. S. Exª tem agido com enorme determinação para reverter um quadro de alto desemprego, le vando adiante proposições de erradicar a pobreza
com maior intensidade, de melhorar a distribuição da
renda, e tem alcançado êxitos que merecem que nós
estudemos bem, a fim de que possamos aplicar as
medidas para garantir maiores oportunidades de em pre go e de me lho rar a dis tri bu i ção da ren da. Por tan to,
temos muito a aprender da experiência francesa, das
lutas, enfim, de tudo aquilo que se constituíram os
ide a is de li ber da de, igual da de e fra ter ni da de. Cum primento, assim, V. Exª e me solidarizo nas boas vindas
ao Primeiro-Ministro Lionel Jospin e a todos os membros do Parlamento francês.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Recolho
as observações do nobre Senador Eduardo Suplicy,
que tem razão quanto aos méritos do Primeiro-Ministro Lionel Jospin. Aliás, essa não é outra senão a luta de todos nós e do nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso. Aqui tivemos também a visita do Presidente Jacques Chirac. De modo que
França e Brasil se unem mais uma vez. E lembro que,
em matéria de exportações, a França ocupa o oitavo
lugar como importador de produtos brasileiros. Portan to, a im por tân cia está tam bém no se tor co mer ci al.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a oportunidade que me dá de representar nos so pen sa men to neste instante. Diria mesmo: Viva as relações França/Brasil!
(Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Senador Hugo Napoleão, a Presidência é quem agradece,
em nome dos demaisintegrantes do Senado Federal,
a manifestação que V. Exª acaba de fazer a Senadores e De pu ta dos fran ce ses, e re no va a cer te za de que
o intercâmbio parlamentar estimulará ainda mais o
es tre i ta men to das re la ções en tre o Bra sil e a Fran ça.
Desejo registrar o privilégio da visita do Ministro
do Tribunal de Contas da União, nosso ex-colega Congressista, Ministro Adylson Motta, que integra o grupo
de relações parlamentares entre Brasil e França.
Suspendo, por alguns minutos a sessão, para
cumprimentos e despedidas aos Parlamentares fran ceses.
(Suspensa às 11 horas e 22 minutos, a
sessão é reaberta às 11 horas e 25 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
reaberta a sessão.
Continua em discussão, em segundo turno, a
Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1996,
tendo como primeiro signatário o Senador Waldeck
Ornélas, que dispõe sobre os benefícios fiscais re ferentes ao ICMS. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, a matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 10, de 2000, tendo como
primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a alínea ”d“ do inciso VI do
art. 150 da Constituição Federal (imunidade
tributária para cadernos escolares), tendo
Parecer favorável, sob nº 1.313, de
2000, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator ad hoc: Senador José
Fogaça.
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. (Pausa.)
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Não ha ven do quem peça a pa la vra, a dis cus são
terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa
ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara nº 113, de 1995 (nº 5.920/90,
na Casa de origem), que dispõe sobre o
processo de trabalho nas ações que envolvam demissão por justa causa e dá outras
providências, tendo
Parecer sob nº 84, de 2001, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves, oferecendo a redação do vencido.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento da discussão.
Em discussão o Substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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 o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 113, DE 1995
(Nº 5.920/90, na Casa de origem)
Acrescenta arts. 788-A, 768-B, 768-C
e 768-D à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, dispondo
sobre o processo de trabalho nas ações
que envolvam demissão por justa causa
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 768-A, 768-B, 768-C e 768-D:
“Art. 768-A. Os processos judiciais que envolverem demissão de empregado por justa causa terão
prioridade na pauta dos julgamentos.” (AC)
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“Art. 768-B. A audiência de conciliação e julgamento dos processos referidos no art. 768-A será de signada para, no máximo, trinta dias úteis da data do
ajuizamento da ação.” (AC)
“Art. 768-C. O julgamento das ações de que trata o art. 768-A será realizado no prazo máximo de
cento e vinte dias.” (AC)
“Art. 768-D. A reintegração de dirigente sindical
no emprego, quando concedida por medida liminar,
não po de rá ser re vo ga da an tes do trân si to em jul ga do
da decisão final.” (AC)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
nº 104, de 1995, de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera dispositivo da lei de
execução penal sobre exame criminológico
e progressão do regime de execução das
penas privativas de liberdade, e dá outras
providências, tendo
Parecer sob nº 97, de 2001, da Comissão Diretora, Relator: Senador Edison Lobão, oferecendo a redação do vencido.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento da discussão.
Em discussão o Substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Não havendo apresentação de emendas, o
Substitutivo é dado como definitivamente adotado,
sem votação, nos termos do art. 284 do Regimento
Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 104, DE 1995
Altera dispositivos da Lei nº 7.210,
de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução
Penal, sobre o exame criminológico e
progressão do regime de execução das
penas privadas de liberdade e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984 – Lei de Execução Penal, passa a vigorar
com a seguinte redação, numerando-se o parágrafo
único como § 1º:
“Art. 112. ............................”
“§ 1º A. No cumprimento de pena superior a 8 (oito) anos, a progressão só poderá ocorrer depois que o preso tiver cumprido
ao menos dois quintos da pena, ou três
quintos, se reincidente.” (AC)*
“§ 1º A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de
Classificação e do exame criminológico,
quando necessário.”
“§ 2º Quando constatada a impossibilidade material de realização do exame criminológico, por falta de pessoal técnico específico no estabelecimneto penal, poderá o
Juiz decidir, ouvindo ou não outros profissionais.” (AC)
Art. 2º O art. 131 da Lei nº 7.210, de 1984 –
Lei de Execução Penal, passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo único.
“Art. 131. ............................................”
“Parágrafo único. Constatada a impossibilidade material de realização do necessário exame criminológico, por falta de pessoal técnico específico no estabelecimento
penal, poderá o Juiz decidir, ouvindo ou não
outros profissionais.” (AC)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 187, DE 1999
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 31, de 2000)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 187, de 1999, de autoria do Senador Jorge Bornhausen, que modifica a Lei nº 9.096, de 1995, com a finalidade de ampliar o prazo de filiação partidária, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.175, de
2000, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Sergio Machado, com votos contrários dos Senadores
Artur da Távola, Roberto Requião e, em
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separado, do Senador Antônio Carlos Valadares.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 7 de março último, quando
teve sua discussão adiada para hoje.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Cavalcanti.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 180, DE 2001
Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Se na do nº 187, de 1999, a fim de ser fe i ta na
sessão de 25 de abril de 2001.
Sala das Sessões, 5 de abril de 2001. – José
Eduardo Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Aprova do o re que ri men to, a ma té ria re tor na rá à Ordem do
Dia da sessão do dia 25 do mês em curso.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 110, DE 2000
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 28, de 2000)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 110, de 2000, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que
denomina ”Rodovia Governador Ene Garcez“ a rodovia BR-401, tendo
Parecer sob nº 801, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Jonas Pinheiro, favorável, com as Emendas
nºs 1 a 3-CE, que apresenta, com abstenções da Senadora Marina Silva e dos Senadores Geraldo Cândido e Sebastião Rocha.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à
proposição.
Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e
das emendas, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o projeto visa a homenagear o primeiro Governador do então Território do Rio
Branco, depois Território de Roraima, que é hoje o
Estado de Roraima.
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A rodovia liga a Capital do Estado ao Município
fronteiriço com a ex-Guiana Inglesa. Portanto, quero
homenagear o primeiro Governador de Roraima dan do o seu nome a essa importante rodovia.
Gos ta ria de cha mar a aten ção dos Srs. Se na do res porque o item seguinte também trata da denominação de um trecho des sa ro do via, para ho me na ge ar
o primeiro Prefeito do Município de Normandia, que
também fica na fronteira com a Guiana. Como o autor
do projeto seguinte, o Senador Romero Jucá, não
está presente, gostaria de esclarecer que esses projetos não conflitam. O meu projeto pretende denominar o trecho que vai de Boa Vista à sede do Município
de Bonfim; e o projeto do Senador Romero Jucá, o
trecho que vai do en tron ca men to da es tra da até o Município de Normandia, fazendo uma bifurcação. Portan to, o tre cho que ele quer ho me na ge ar com o nome
do Prefeito de Normandia, Luiz Otávio Corrêa de
Melo, não con fli ta com o tre cho cons tan te do meu pro jeto.
Peço, de antemão, a aprovação do meu projeto,
que denomina de Rodovia Ene Garcez um trecho da
BR-401, e do projeto do Senador Romero Jucá, que
homenageia o primeiro Prefeito do Município de Nor mandia.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Con tinua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Votação em globo das Emendas nºs 01 a 03, da
Comissão de Educação.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
São os seguintes o projeto e as emendas aprovados:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 110, DE 2000
Denomina “Rodovia Governador
Ene Garcez", a rodovia BR-401.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica denominada “Rodovia Governador
Ene Garcez” a Rodovia BR-401 no trecho compreendido entre Boa Vista, capital do Estado de Roraima
até as margens do rio Tacutu, na fronteira com a República da Guiana, no município do Bonfim, no Estado de Roraima.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
EMENDA Nº 1-CE
Dê-se à ementa do Projeto de Lei do Senado nº
110, de 2000, a seguinte redação:
“Denomina ”Governador Ene Garcez"
o trecho da Rodovia BR-401 compreendido
entre Boa Vista e a divisa com a República
da Guiana, no Município de Bonfim, no
Estado de Roraima."
EMENDA Nº 2-CE
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº
110, de 2000, a seguinte redação:
“Art. 1º Fica denominado ”Governador
Ene Garcez" o trecho da Rodovia BR–401
compreendido entre Boa Vista e a divisa
com a República da Guiana, no Município
de Bonfim, no Estado de Roraima."
EMENDA Nº 3-CE
Suprima-se o art. 3º do Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2000.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2000
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Recurso nº 30, de 2000)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 140, de 2000, de autoria
do Senador Romero Jucá, que denomina
”Rodovia Luiz Otávio Corrêa de Melo“ trecho
da BR 401, no Estado de Roraima, tendo,
Parecer sob nº 1.080, de 2000, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador Álvaro Dias, favorável, com a Emenda nº
1-CE, que apresenta.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à
matéria.
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Passa-se à discussão, em con jun to, do pro je to e
da emenda, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro da
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a Emenda nº 1, da Comissão de
Educação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
São os seguintes o projeto e a emenda
aprovados:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2000
Denomina “Rodovia Luiz Otávio
Corrêa de Melo” trecho da BR-401, no
Estado de Roraima.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominada “Rodovia Luiz Otávio
Corrêa de Melo” o trecho da BR-401 compreendido
entre os Municípios de Bonfim e Normandia, no Esta do de Roraima.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
EMENDA Nº 1-CE
Dê-se ao art. 1º do Proleto de Lei do Senado nº
140, de 2000, a seguinte redação:
“Art. 1º Fica denominado ‘Rodovia Luiz Otávio
Corrêa de Melo’ o trecho da BR-401 compreendido
entre as localidades de Bonfim e de Normandia, no
Estado de Roraima."
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 6, de 2000 (nº
105/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada a O Diário Rádio e Televisão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 487, de 2000,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
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Romeu Tuma, com abstenções dos Senadores Geraldo Cândido e Jefferson Péres.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Sras e os Srs. Senadores que o apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) - So bre a
mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de
2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 137, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 6, de 2000 (nº 105, de 1999,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2000 (nº
105, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à “O Diá rio Rádio e Televisão Ltda.” para explorar serviço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci dade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Mozarildo Cavalcanti – Maria do
Carmo Alves.
ANEXO AO PARECER Nº 137, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que renova a per missão outorgada a “O Diário Rádio e Televisão Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 55, de 27 de ja ne i ro de 1998, que re no va por dez
anos, a partir de 9 de junho de 1996, a permissão ou torgada a “O Diário Rádio e Televisão Ltda.” para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho)
discussão a redação final. (Pausa.)

Em

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 8, de 2000 (nº
144/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Sara Nossa Terra para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Planaltina, Estado
de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 488, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Iris Rezende, com abstenções dos Senadores Geraldo Cândido e Jefferson Peres.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
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 (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo
a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº
8, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
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PARECER Nº 138, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 8, de 2000 (nº 144, de 1999,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2000 (nº
144, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Sara
Nos sa Ter ra para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são sonora em freqüência modulada na cidade de Planaltina, Estado de Goiás.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Mozarildo Cavalcanti – Maria do
Carmo Alves.
ANEXO AO PARECER Nº 138, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que outorga permissão
a “Fundação Sara Nossa Terra” para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Planaltina, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 9, de 12 de fevereiro de 1999, que outorga permis são a “Fun da ção Sara Nos sa Ter ra” para exe cu tar,
por dez anos, sem direito de ex clu si vi da de, ser vi ço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Pla nal tina, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – 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 apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 65, de 2000 (nº
191/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão da
Fundação Frei Joâo Baptista Vogel O.F.M.
Para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Anápolis, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 853, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Iris Rezende.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
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 (Jader Barbalho) Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo
a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº
65, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:

PARECER Nº 139, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação fmal do Projeto de Decreto
Legislativo nº 65, de 2000 (nº 191, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação fi nal
do Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de 2000 (nº
191, de 1999, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão da Fundação
Frei João Batista Vogel – OFM para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Mozarildo Cavalcanti – Maria do
Carmo Alves.
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ANEXO AO PARECER Nº 139, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que renova a permissão
de “Fundação Frei João Batista Vogel –
OFM” para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Anápolis, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 1.300, de 24 de ou tu bro de 1996, que re no va por
dez anos, a partir de 10 de junho de 1994, a permissão de “Fundação Frei João Batista Vogel – OFM”
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Anâpolis, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
a
As Sr s e os Srs. Senadores que a apro vam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
as
As Sr e os Srs. Senadores que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 11:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 81, de 2000 (nº
219/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rede Norte Sul de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, tendo
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Parecer favorável, sob nº 731, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador José Fogaça, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 81,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exer cício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 140 , DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 81, de 2000 (nº 219, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2000 (nº
219, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rede Norte Sul
de Co mu ni ca ção Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di odifusão sonora em onda média na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Mozarildo Cavalcanti – Maria do
Carmo Alves.
ANEXO AO PARECER Nº 140, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, ––––––––––, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que renova a concessão
de “Rede Norte Sul de Comunicação Ltda.”
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre to s/nº, de 12 de fe ve re i ro de 1997, que re no va por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão de “Rede Norte Sul de Comunicação Ltda.” para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
a
As Sr s e os Srs. Senadores que a apro vam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 12:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 100, de 2000 (nº
261/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Gazeta Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Santa Cruz do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 862, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador José Fogaça.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
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 (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo
a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº
100, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
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Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 100, de 2000 (nº 261, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 100, de 2000 (nº
261, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Gazeta
Comunicações Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santa
Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de abril de
2001. – Jáder Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Mozarildo Cavalcanti – Maria do
Carmo Alves.
ANEXO AO PARECER Nº 141, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Inter no, pro mul go o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada a “Gazeta Comunicações Ltda.,”
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santa
Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que renova
por dez anos, a partir de 28 de abril de 1998, a concessão outorgada a “Gazeta Comunicações Ltda.,”
para explorar sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Em

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 13:

PARECER Nº 141, DE 2001
(Da Comissão Diretora)

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho)
discussão a redação final. (Pausa.)
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Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 106, de 2000 (nº
292/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Fundação Educacional Sant’Ana para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Caicó, Estado do Rio
Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob nº 863, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Agnelo Alves.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
a
As Sr s e os Srs. Senadores que o apro vam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo
a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº
106, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 142, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 106, de 2000 (nº 292, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de 2000 (nº
292, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Fundação Educacional Sant‘Ana para explorar serviço de radiodifusão so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca i có, Esta do do Rio Grande do Norte.
Sala de Re u niões da Co mis são, 5 de abril de 2001.
– Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão – Relator Mozarildo Cavalcanti – Maria do Carmo Alves.
ANEXO AO PARECER Nº 142, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guinte
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DECRETO LEGISLATIVO Nº, DE 2001
Aprova o ato que renova a concessão
de “Fundação Educacional Sant’Ana” para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo
a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº
224, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 24 de novembro de 1998, que renova
por dez anos, a partir de lº de novembro de 1993, a
concessão de “Fundação Educacional Sant’Ana”
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Caicó, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

PARECER Nº 143, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 224, de 2000 (nº 479, de
2000, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 224, de 2000
(nº 479, de 2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Timbó
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Mozarildo Cavalcanti – Maria do
Carmo Alves.
ANEXO AO PARECER Nº 143, DE 2001

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 14:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 224, de 2000 (nº
479/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Timbó Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina,
tendo
Parecer favorável, sob nº 19, de 2001,
da Comissão de Educação, Relator: Se nador Geraldo Althoff.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que outorga permissão
a “Rádio Timbó Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Timbó,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 212, de 8 de dezembro de 1999, que outorga permissão a “Rádio Timbó Ltda.” para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
localidade de Timbó, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 15:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 25, de 1999, de autoria
do Senador Pedro Simon, que cria capela
ecumênica em dependências do Senado
Federal, tendo
Parecer favorável, sob nº 968, de
2000, da Comissão Diretora, Relator: Senador Geraldo Melo.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis,
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à
matéria.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 25, DE 1999
Cria capela ecumênica em dependências do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criada, em dependências do Senado
Federal, capela ecumênica destinada a orações e
atos religiosos dos servidores e parlamentares da
Casa.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 16:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 100, de 2001, do Senador Osmar
Dias, solicitando a retirada, em caráter defi-
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nitivo, do Projeto de Lei do Senado nº 12, de
2001, de sua autoria.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 12, de 2001, vai
definitivamente ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, Pareceres de redações finais
que, nos termos do art. 321 do Regimento Interno, se
não houver objeção do Plenário, serão lidos pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final ao Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 144, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 110, de 2000.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2000, que denomina ”Rodovia Governador Ene Garcez“ a rodovia
BR-401, consolidando as emendas nºs 1 a 3 – CE.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Re la tor – MozarildoCavalcanti – Ma ria do Car mo Alves.
ANEXO AO PARECER Nº 144, DE 2001
Denomina “Governador Ene Garcez” o
trecho da Rodovia BR-401 compreendido
entre Boa Vista e a divisa com a República
da Guiana, no Município de Bonfim, no
Estado de Roraima.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E denominado ”Governador Ene Garcez“
o tre cho da Ro do via BR-401 com pre en di do en tre Boa
Vista e a divisa com a República da Guiana, no Município de Bonfim, no Estado de Roraima.
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 181, DE 2001
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2000, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que denomina
”Rodovia Governador Ene Garcez“ a rodovia
BR-401.
Sala das Ses sões, 5 de abril de 2001. – Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final ao Projeto de Lei do Senado nº 140,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 145, DE 2000
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do
Senado nº 140, de 2000.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 140, de 2000, que de nomina ”Rodovia Luiz Otávio Corrêa de Melo“ ao trecho da rodovia BR-401, no Estado de Roraima, consolidando a Emenda nº 1-CE.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de novembro
de 2001. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Edison Lo bão, Relator – Mozarildo Cavalcante – Maria do
Carmo Alves.
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ANEXO AO PARECER Nº 145, DE 2001
Denomina “Rodovia Luiz Otávio Corrêa de Meio” ao trecho da rodovia BR-401,
no Estado de Roraima.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É denominado ”Rodovia Luiz Otávio Cor rêa de Melo“ o trecho da BR—401 compreendido en tre as localidades de Bonfim e de Normandia, no
Estado de Roraima.
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) Sobre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 182, DE 2001
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediatadiscussão e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro jeto de Lei do Senado nº 140, de 2000, de autoria do
Senador Romero Jucá, que denomina ”Rodovia Luiz
Otávio Corrêa de Melo“ trecho da BR 401, no Estado
de Roraima.
Sala das Ses sões, 5 de abril de 2001. – Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação fi nal ao Pro je to de Re so lu ção nº 25, de 1999,
que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 146, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº 25, de 1999.
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 25, de 1999, que cria capela ecumênica em dependências do Senado Federal.
Sala das Reuniões da Comissão, 5 de abril de
2001. – Jader Baralho, Presidente – Edison Lobão,
Relator – Mozarildo Cavalcanti – Maria do Carmo
Alves.
ANEXO AO PARECER Nº 146, DE 2001
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Re gimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº

, DE 2001

Cria capela ecumênica em dependências do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criada, em dependências do Senado
Federal, capela ecumênica destinada a orações e
atos religiosos dos servidores e parlamentares da
Casa.
Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 183, DE 2001
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
ime di a ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Proje to de Re so lu ção nº 25, de 1999, de au to ria do Se na dor Pedro Simon, que cria capela ecumênica em dependências do Senado Federal.
Sala das Ses sões, 5 de abril de 2001. – Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação
da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Foi en caminhado à publicação parecer da Comissão de
Educação, referente ao Projeto de Lei da Câmara nº
86, de 2000 (nº 1.790/99, na Casa de origem), que
institui o Dia Na ci o nal das Apae – Asso ci a ção de Pais
e Amigos dos Excepcionais.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
É o seguinte o parecer:
PARECER Nº 147, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº
1.790/99, na Casa de origem), que institui o
Dia Nacional das APAES – Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais.
Relator: Senador Geraldo Cândido
I – Relatório
A matéria em pauta encaminha uma proposta
de homenagear o movimento de pais e amigos de
portadores de deficiência – APAES, como uma luta pi oneira no país, que se organizou a partir do ano de
1954, no Rio de Janeiro, vindo para Brasília, já como
Federação, em 1964. Hoje, o Brasil conta com mais
de 1.600 APAES em todo território nacional, desenvolvendo indiscutivelmente um trabalho intenso de
resgate da dignidade de uma vida de qualidade para
esse grupo populacional.
O Projeto em discussão institui o dia 11 de dezembro, como o ”Dia Nacional das APAEs“, teve origem na Câmara dos Deputados, sendo aprovado na quela Casa na Comissão de Educação, Cultura e
Des por to, onde re ce beu 1 emen da no que con cer ne à
correção da definição de data. Após o que foi à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, sendo aprovado o texto oriundo da Comissão de Edu cação.
II – Voto
Não somente o tra ba lho es pe ci fi co a que se propõem as APAEs vêm sendo por elas realizado. Em
pa ra le lo, tais en ti da des têm de sen vol vi do gran des esforços no sentido de sensibilizar autoridades, Governo e sociedade para a problemática que envolve a in ser ção dos por ta do res de de fi ciên cia no seu co ti di a no
familiar, social, político e econômico.
A Cons ti tu i ção Fe de ral, pro mul ga da em 1988, já
privilegiou a questão destacando ações específicas
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por meio do Art. 227, § 1º, in ci so II (pro gra mas de pre venção e atendimento especializado...), e do Art. 208,
in ci so III (no ca pí tu lo da edu ca ção). Este úl ti mo pre ceito constitucional foi referendado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação – nº 9.394/96, contemplando o tema com um capítulo específico.
Por sua vez o Conselho Nacional de Educação
tem apoiado o trabalho educativo da educação especial com Pareceres que orientam a organização dos
currículosescolares nessa di re ção. O pró prio Mi nis tério da Educação criou uma Comissão Especial para
dar con ta de ações re la ci o na das com a for ma ção dos
por ta do res de de fi ciên cia. Ou tra li nha de tra ba lho tem
sido desenvolvida via financiamento do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT e sua proposta de qua lificação profissional.
Assim, percebe-se a ampliação constante do
raio de atuação das APAES no país, demonstrando
sua pertinência enquanto tema que se dedica, e enquanto momento de organização. Diante do que, votamos pela aprovação do Projeto de Lei em apreço,
na forma que veio da Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 28 de março de 2001. –
Presidente, Ricardo Santos – Relator, Geraldo Cân dido – Eduardo Sulicy – Nilo Teixeira Campos –
Carlos Patrocínio – Nabor Júnior – José Coelho –
Moreira Mendes – Gerson Camata – Eduardo Siqueira Campos – Freitas Neto – Lúdio Coelho –
Lauro Campos – Marluce Pinto – Osmar Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL CONSTITUIÇÃO
Art. 208.** O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:
....................................................................................
III — atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência, preferencialmente na
rede regular de ensino;
....................................................................................
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 alimentação, à edu ca ção, ao la zer, à pro fis si o na li za ção,
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.
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§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente,
admitida a participação de entidades não-governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos:
....................................................................................
II — criação de pro gra mas de pre ven ção e aten dimento especializado para os portadores de deficiência fisica, sen so ri al ou men tal, bem como de in te gração social do adolescente portador de deficiência,
mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.
....................................................................................
LEI Nº. 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a
fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II,
”d“, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje à
tribuna desta Casa para registrar o meu contentamen to pe los es for ços que es tão sen do em pre en di dos
pelos diversos segmentos ligados ao Estado do Tocantins no Congresso Nacional, no sentido de conquistar a implantação definitiva da Universidade Federal do Tocantins.
Para este ob je ti vo, é im por tan te res sal tar que existe uma perfeita unidade de pensamento e uma grande
mobilização da classe política. O mesmo acontece em
relação à maioria do nosso povo e entre importantes li deranças estaduais, porque a federalização da Universidade Federal do Tocantins representará grande avan ço para o desenvolvimento educacional que imaginamos em nossa região. O movimento ”União do Tocantins“, que congrega todas essas forças, é, sem dúvida
al gu ma, uma po de ro sa ban de i ra de mo ti va ção em de fesa dessa reivindicação.
Sr. Presidente, no mês passado, tive a honra de
acompanhar os eminentes Senadores Eduardo Siqueira Campos e Leomar Quintanilha, juntamente
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com os nossos colegas Deputados Federais Paulo
Mourão, João Ribeiro, Antonio Jorge, Kátia Abreu e
Pastor Amarildo até o Ministério da Educação. Lá, fomos re ce bi dos em au diên cia pelo Dr. Anto nio Mac Do well de Figueiredo, Secretário de Educação Superior
daquele Ministério.
Naquele importante encontro, também estiveram presentes o Sr. Rogério Ramos, Secretário Municipal da Criança e da Juventude de Palmas; a Presiden te da União Me tro po li ta na dos Estu dan tes Se cundaristas de Palmas, Gonzaleide Rodrigues de Sousa;
a universitária Naima Worn, como representante do
Diretório Acadêmico da Universidade do Tocantins –
Unitins; o estudante secundarista Rogério Vieira
Alencar, Presidente do Grêmio Estudantil Livre do
Colégio Estadual de Palmas; e os estudantes Andréa
Cristina, do campus de Araguaína, e Cláudio Marques, de Gurupi.
Saímos da reunião com grande entusiasmo porque, para as auto ri da desdo Mi nis té rio da Edu ca ção, a
encampação da Universidade do Tocantins pela Universidade Federal do Tocantins é um assunto de gran de interesse para o pró prio Mi nis tro Pa u lo Re na to Sousa. Assim, para agi li zar o pro ces so de fe de ra li za ção, foi
levantada a necessidade de nomeação imediata, no
prazo máximo de quinze dias, de um reitor pro tempore, iniciativa considerada como de alta relevância. Da
mesma maneira, recebemos a garantia da realização
do vestibular no próximo mês de julho.
Outro aspecto que merece também grande
atenção diz respeito à encampação dos campi que
estão situados notadamente nas cidades de Araguaína, Porto Nacional, Gurupi, Tocantinópolis e Arraias,
da Faculdade de Direito de Colinas, no Tocantins, e
da unidade universitária de Guaraí.
Inegavelmente, é importante ressaltar que tal
ini ci a ti va terá re per cus são al ta men te po si ti va para um
maior desenvolvimento da vida cultural e intelectual
desses importantes Municípios. Esses resultados terão mais impacto sobretudo nos meios estudantis e
entre professores, intelectuais e pesquisadores em
todo o Estado. Dessa maneira, Tocantins aguarda
com gran de ex pec ta ti va a no me a ção do re i tor, pro metida pelo Secretário de Ensino Superior do Ministério
da Educação.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Car los Pa tro cí nio, não acres cen ta rei nada ao seu pro -
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nunciamento, mas preciso dar um testemunho de
uma luta. Cheguei nesta Casa com V. Exª, e, reiteradas ve zes, V. Exª se po si ci o na va – des cul pe-me a for ça de expressão – dramaticamente, com indignação.
Lembro que uma vez V. Exª indagou: ”Será que o
Esta do de To can tins será a úni ca Uni da de da Fe de ra ção a não ter uma universidade federal?“. E V. Exª dizia: ”Não me conformo com isso. Não concordo com
isso“. Agora, pelo pronunciamento de V. Exª, percebo
que as coisas estão caminhando bem, a ponto de es tarmos aguardando a nomeação de um reitor pro
tempore e o exa me ves ti bu lar, pre vis to para o mês de
ju lho. São pas sos avan ça dos a sig ni fi car o co ro a mento do êxi to de uma luta que não é só sua, mas que tem
muito do seu trabalho e da sua dedicação. Cumprimento V. Exª pelo esforço que fez. Agora mesmo,
quando vi as crianças retirando-se das galerias, porque estavam em visita ao Senado, eu pensava no
quanto é importante realmente ajudar a educação
neste País.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Eminente Senador Ramez Tebet, agradeço a participação de V. Exª em meu modesto pronunciamento.
Na realidade, essa foi uma vitória nossa, de V.
Exª e de todos os Senadores que compõem esta
Casa, porque todos, sem exceção, foram signatários
de um do cu men to no qual o Se na do Fe de ral exi gia de
Sua Excelência o Senhor Presidente da República a
criação da Universidade Federal do Tocantins.
Portanto, hoje, quando enaltecemos os trabalhos efetivados para que isso se concretizasse e, sobretudo, a boa vontade do Presidente Fernando Hen ri que e do Mi nis tro da Edu ca ção, é com mu i to or gu lho
que o fa ze mos, por que es ta mos tra ba lhan do no sen tido de pro pi ci ar ao Esta do de To can tins um tra ta men to
igua li tá rio ao re ce bi do por di ver sos ou tros Esta dos do
Brasil no que concerne à sua universidade federal.
Em Palmas, já existem mais de cinqüenta e oito
escolas e duas universidades. Segundo dados de
1998, mais de sete mil jovens estavam matriculados
no ensino superior.
Todavia, a maioria dos tocantinenses sabe que,
para atingir o desenvolvimento sustentável, explorar
de maneira mais eficiente as riquezas existentes em
seu território e impedir que as desigualdades sociais
se agravem, é preciso impulsionar a educação estadual em todos os níveis. Tal providência é primordial
por que os da dos de 1996 mos tra ram que o Esta do do
Tocantins tinha mais de 21% de analfabetos, barreira
que, felizmente, estamos rompendo, Sr. Presidente.
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Assim, fica bem claro que precisamos formar
mais professores, melhorar a infra-estrutura educacional e garantir o acesso de todos a uma escola de
boa qualidade. Por esses motivos, uma boa universidade é peça chave para se chegar a esses objetivos.
Além de formar quadros, o ambiente universitário é
difusor de cultura e está sempre olhando para o futuro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fontes do
MEC estarão divulgando nos próximos dias o nome
do reitor da mais jovem universidade federal brasileira. Assim, seja ele quem for, já te nho to dos os mo ti vos
para lhe apresentar as minhas congratulações e estendê-las igualmente a todos aqueles que comporão
o seu quadro funcional e docente. O mesmo gesto di rijo aos universitários da Unitins que serão incorporados e aos que deverão engrossar as fileiras da Universidade Federal após a realização do vestibular,
que deverá acontecer no próximo mês de julho – ain da uma pareceria entre a Unitins, Universidade Esta dual do Tocantins, com a futura Universidade Federal
do Tocantins.
Com a federalização, uma grande batalha será
ven ci da e mos tra rá, in clu si ve, que o Go ver no do Estado, Deputados, Senadores e inúmeros representantes dos movimentos sociais sempre encararam a luta
pela criação da Universidade Federal do Tocantins
como uma bandeira suprapartidária. Na verdade, ela
sempre foi uma reivindicação dos interesses superiores do Estado que se precisava transformar em realidade.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
fa zer um ape lo aos emi nen tes Se na do res. Em pou cos
dias, será en ca mi nha da ao Con gres so Na ci o nal mensa gem do Po der Exe cu ti vo es ta be le cen do o con cur so
público para provimento dos cargos que haverão de
compor a Universidade Federal do Tocantins. Solicito
aos eminentes Pares desta Casa todo o apoio, para
que, em regime de urgência, possamos aprovar, em
tempo hábil, essa men sa gem do Pre si den te da Re pública. Os estudantes do meu Estado esperam que se
realize o vestibular da Universidade Federal no próximo mês de julho.
Sr. Presidente, congratulo-me com os habitantes da região sudeste de meu Estado pela edição nº 1
da Gazeta de Taguatinga e cumprimento o jornalista
e Vereador daquela cidade, Petronílio Rocha. Esse
jornal vem preencher uma lacuna no que diz respeito
à comunicação e à cultura, de ma ne i ra ge ral, naquela
vasta e próspera região sudeste do Tocantins, que
sempre esteve integrada com o sudoeste da Bahia.
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Cumprimento o seu fundador, nosso querido Vereador e jornalista Petronílio Rocha, e todo o povo dessa
região que tanto necessitava de um instrumento importante de comunicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Jader Barbalho, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira, como Líder, para uma comunicação de interesse partidário, nos termos do art. 14, II, alínea b, do
Regimento Interno.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Como Líder.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
esta é uma comunicação de interesse des ta Casa, da
instituição parlamentar, dos baianos e dos brasileiros
de todo este País.
No dia 1º de abril deste ano, a imprensa divulgou um documento que vem tendo a maior repercussão entre as lideranças políticas do Brasil, entre nós
Parlamentares e entre to dos aque les que se de di cam
à vida pública e ao interesse e idealismo do Brasil.
Trata-se, Sr. Pre si den te, do pre fá cio que o Pre si den te
Fernando Henrique Cardoso elaborou para o livro O
Reformador, perfil parlamentar do Deputado Luís
Eduardo Magalhães, que deverá ser divulgado dias
antes do aniversário do falecimento daquele político.
O trabalho escrito pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso – pelo seu estilo e por seu relacionamento com Luís Eduardo Magalhães – revela alguns aspectos importantes da convivência entre o
Presidente da República e Luís Eduardo Magalhães,
quando Deputado Federal, Presidente da Câmara
dos Deputados ou Líder do partido a que pertencia.
Esse documento foi solicitado ao Presidente
pelo jornalista Augusto Nunes, diretor de redação da
revista Época. Há cerca de 15 ou 20 dias, encontrávamo-nos em São Paulo, participando de um evento
político e de debates econômicos, sociais e políticos
do País, na sede da Universidade Mackenzie, quando
o jornalista Augusto Nunes, numa dissertação sobre
tema importante para o Brasil, revelou que estava es crevendo o livro O Reformador, perfil parlamentar do
Deputado Luís Eduardo Magalhães, para ser publicado numa coleção, no terceiro ano da morte do Deputado baiano. Revelou, naquele momento, os pontos
importantes na vida daquele jovem parlamentar que
desapareceu, para espanto de todos nós.

ABRIL 2001
Abril de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Na verdade, o prefácio é uma página recente da
his tó ria po lí ti ca des te País, um de po i men to de alta valia para historiadores e cientistas políticos que agora
ou mais tarde desejarem tratar desse momento importante da nossa vida pública.
O li vro faz par te da sé rie Per fis Le gis la ti vos, edi tada pela Câmara, e deverá ser lançado perto do terce i ro ani ver sá rio da mor te do De pu ta do Luís Edu ar do
Magalhães, no próximo dia 21.
Esta co mu ni ca ção, Sr. Pre si den te, sig ni fi ca também a expectativa que todos os brasileiros têm de um
dia, depois de terminado o seu mandato à frente do
destino do Brasil, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso elaborar suas memórias, que constituirão,
sem dúvida, um documento importante sob todos os
pontos de vista, in clu si ve sociológico, para o conhecimento de uma experiência governamental e de um
destino importante para este Brasil e, conseqüentemente, para a própria história desta Nação.
Esse prefácio revela inclusive como o Deputado
Luís Eduardo Magalhães recusou-se a aceitar a sua
candidatura à Vice-Presidência da República na chapa
do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so e ou tras decisões importantes que foram motivo de conversas per manentes entre o Presidente e nosso Líder.
Sr. Presidente, requeiro que esse prefácio, publicado no jornal O Globo e em outros, no dia 1º de
abril deste ano, conste dos Anais desta Casa.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
“LUÍS EDUARDO FOI O BASTIÃO DAS
REFORMAS CONSTITUCIONAIS"
O prefá cio es cri to pelo presidente Fernando Henrique para
o livro “O reformador, perfil parlamentar do deputado Luís Eduardo Magalhães”:
Não sei ao certo em que ano conheci Luís Eduardo. Tenho
certeza, no entanto, que já no tempo da Constituinte nos falavamos e nos entendíamos.
Hoje já nem curioso é – sabendo como era o temperamento de Luís Eduardo – mas, naquela época, embora opostos na
política, ele no “centrão” e eu na ala chamada “autêntica” do
PMDB, era surpreendente: nutríamos admiração, que creio recíproca.
Luís foi líder do PFL, mais tarde, no governo Collor. Eu, e
muitos mais no PSDB – já, portanto, afastados do PMDB que nos
parecia demasiado amplo, abrangendo correntes muito distintas
entre si e de nós, social-democratas – tentávamos aprovar algumas reformas do cha ma do “Emen dão”, pro pos to pelo go ver no.
Quando a crise moral tornou impossível a continuidade do
governo Collor, não sem temor das conseqüências de um impeachment, aliás compartilhado por Ulyses Guimarães, eu e o
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PSDB nos alinhamos entre os que favoreceram a interrupção do
mandatopresidencial.
Luís Eduardo, líder do PFL, foi dos poucos que, por coerência, ficaram ao lado do ex-presidente. Certamente, à medida
em que se tornava claro que as acusações não eram “eleitoreiras”, mas efetivas, e que havia o comprometimento de partes do
governo com um “sistema” corrupto, ele sentia por tudo isso a
mesma repulsa que nós. Entretanto, preso pelas circunstâncias
políticas a uma aliança que fora feita com propósitos que nada tinham a ver com a que bra da mo ra li da de, por ta va-se com dig ni dade e lealdade. Não aban do nou o cer co por puro opor tu nis mo.
Isso só au men tou mi nha ad mi ra ção por Luís Edu ar do.
Nessa época minha relação com Luís já era mais pessoal.
Partilhávamos gostos semelhantes pela boa conversa, a boa comida e o vinho a ela adequado, pelo humor sem mal da de, ou me lhor, com o quantum satis de maledicência benigna sobre os
amigos mais próximos, para quebrar a insipidez e a hipocrisia
das re la ções for ma is.
Assim, apesar da diferença de idade, convivíamos como
companheiros, Luís, sempre respeitoso, nunca deixou de tratar-me por “senhor”. Mas nunca esse tratamento nos afastou da
intimidade. O que fora cordialidade à distância, na época da
Constituinte, progressivamente transformou-se em confiança e
em amizade.
Sólida amizade entre pessoas com estilos e temperamentos parecidos que, pelas circunstâncias da vida, vieram a desempenhar papéis políticos importantes. Esses freqüentemente desafiam os que os exercem a atitudes e comportamentos que, aparentemente, requerem ações que mais facilmente se espera de
pessoas com outras características.
Luís Eduardo, como presidente da Câmara dos Deputados
e como líder do governo, demonstrou que o trato cavalheiresco, e
os mo dos ame nos po dem ser com pa tí ve is com a fir me za de de ci sões, com a capacidade de convencer os demais, com a determinação para che gar a re sul ta dos.
Tudo isso por que Luís Edu ar do era ho mem de con vic ções.
Luís sempre apoiou as reformas, acreditava na necessidade delas para o país e não apenas as apoiava por conveniência
política.
Recordo-me, algumas vezes, desde quando eu era ministro da Fazenda e ele líder do PFL, de nossas conversas sobre a
revisão constitucional. Com exagero assumido, dizia: “parece que
só nos dois queremos re for mar a Cons ti tu i ção”.
Mais tarde, já no meu governo Luís Eduardo foi o bastião
das reformas constitucionais e das medidas legislativas, algumas
impopulares, que a hora requeria para que a economia se estabilizasse e para que houvesse um futuro mais salutar para o país e
seu povo.
Ninguém, ninguém mesmo, foi mais prestante que Luís
Eduardo na luta pela modernização do Estado brasileiro, do com bate ao clientelismo e ao cor po ra ti vis mo da sociedade brasileira.
Seu desprendimento era enorme. Dois exemplos, dentre
os mu i tos, para ter sus ten ta ção à qua li fi ca ção que fiz.
Quando, em 1994, discutia-se, depois de estabelecida a
aliança entre o PSDB e o PFL, quem seria o vice-presidente da
chapa a ser encabeçada por mim, seu nome surgiu. Um dia, Luís
pediu-me uma audiência. Ela se realizou no apartamento funcional do Senado, onde voltei a residir depois que de i xei o Mi nis té rio
da Fa zen da para de sin com pa ti bi li zar-me.
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Recebi-o sem que ninguém soubesse. Ele veio para dizer-me que não seria candidato a vice-presidente. Pediu-me nessa conversa que eu não informasse nosso encontro a ninguém.
Ninguém mesmo. A razão alegada para a recusa: havia resistências a seu nome no PSDB e, embora ele soubesse que esse era
o meu desejo, o de seu partido e dos seus, politicamente não
convinha forçar os que eram contrários. Ele preferia a minha vitória e ao nosso programa com menos ru í do e ten sões in ter nas.
Debalde foram meus argumentos contrários. No fundo eu
também sabia o custo político da empreitada, tantos eram, na
época, os preconceitos a serem vencidos. Disse-lhe então, se eu
vier a ser presidente, você será o que quiser no meu governo e
onde que i ra.
Não faltei à palavra e a meu sentimento e menos ainda ao
necessário para o país naquele momento: embora o PFL fosse
minoritário, elegemos Luís Eduardo presidente da Câmara e lá
ele prestou os serviços já assinalados. Terminando seu mandato
presidencial, designei-o líder do governo na Câmara dos Deputados. Isso em momento politicamente di fí cil para o go ver no E, nes te caso, prestou serviços não só ao Legislativo como a mim pessoalmente aceitando o cargo espinhoso quando seu pai era o
presidente do Se na do e do Con gres so.
Fosse outra pessoa, com menos convicções e menos coragem não aceitaria a função. Estava duplamente desafiado: a
servir ao governo em momento difícil e reafirmar sua liderança
própria.
Seu desempenho permitiu ao Brasil confirmar que Luís
Eduardo tinha luz pró pria, mes mo quan do ao lado de lu zes for tes,
de lon gas tra je tó ri as po lí ti cas.
Em outra oportunidade, esta infelizmente, já quase ao final
de sua breve vida, Luís confirmou a meus olhos sua generosidade solidária.
Um dia procurou-me e disse que, embora as forças políticas da Bahia quisessem-no como candidato a governador, ele
pre fe ria a vida par la men tar. Enten di que, su til men te, bus ca va uma
palavra minha junto ao senador Antonio Carlos. Foi o que fiz.
Ponderei ao senador que, embora concordasse com seu julgamento político, devíamos ambos compreender as inclinações de
Luís Eduardo e prestigiá-lo. Foi quando então houve um diálogo
entre nós dois ilus tra ti vo das pe ças que o des ti no nos pre ga.
Antonio Carlos me disse que ele seria o último a forçar
uma atitude de Luís Eduardo, a quem amava e respeitava. Entretanto, tinha uma preocupação: e se um dia ele (senador) viesse a
faltar? Ao que lhe respondi: os mais velhos, um de nós dois, pela
lógica da vida, partiremos antes. Fosse qual fosse o destino, Luís
Eduardo não ficaria só.
Dias depois, o senador foi a um jantar no Alvorada em ho me na gem ao en tão pri me i ro-mi nis tro da Itá lia, Ro ma no Pro di. Re cebi-o na porta da biblioteca e disse-lhe, então: satisfeito com a
decisão de Luís Eduardo? Pois respondeu-me o senador: ele não
quer mes mo ser go ver na dor. “Não, dis se eu: ele será can di da to”.
Ocorre que Luís Eduardo voltara a conversar co mi go e ale gando seu bom relacionamento com toda a bancada baiana e
com os prefeitos (o que era certo) parecia-lhe ter melhores opor tunidades de êxito eleitoral do que o então governador Paulo
Souto, homem a quem ele ad mi ra va e res pe i ta va.
Entendi que a nobreza de caráter de Luís Eduardo o levara
a, uma vez mais, entre a inclinação de seu temperamento e o de ver po lí ti co, aten der ao gru po e à Ba hia. Não he si ta ra.
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Por fim, um último registro. No dia 20 de abril, no enterro
do meu querido amigo Sérgio Motta – nosso querido amigo, pois
Luís Eduardo se tornara também amigo do Serjão – quando nos
vimos, abrace-o chorando. A emoção não me impediu de observar a pa li dez de Luís Edu ar do, tan to as sim que fiz até ob ser va ção
a seu pai.
Foi a última vez que nos vi mos. Na que le dia, de po is do en terro do Sérgio, embarquei, triste, para Madri, em visita de Estado, cum prin do mi nhas obri ga ções pre si den ci a is. À che ga da fui re cebido pelos reis de Espanha no Palácio El Pardo e, depois, indo
jantar em nossa embaixada, fui informado por auxiliares que Luís
Eduardo estava internado no Hospital Santa Lúcia. No mesmo
momento, busquei contato com o senador. Ain da du ran te o jan tar,
recebi do senador, por telefone, informações que não me desanimaram. Era um mal-estar cardíaco, mas provavelmente de fácil
recuperação.
Voltamos ao Palácio do Pardo para dormir quando, de ma drugada, recebo, de meus auxiliares, a notícia da morte de Luís
Eduardo.
Era demais, meu Deus! Em três dias Sérgio Motta e Luís
Eduardo. Pedi ao cerimonial que, embora inusitado, explicasse e
pedisse desculpas ao rei Juan Carlos, à rainha Sofia, e ao primeiro-mi nis tro Aznar, mas eu re gres sa ria para o Bra sil.
E assim o fiz.
Não me esquecerei mais de nada disso. Nem do primeiro
encontro em Brasília com a família de Luís Eduardo, quando, em
uma salinha à parte, presentes só o vice-presidente Maciel e eu,
Antonio Carlos chorava com sobradas razões a morte de alguém
tão querido. Recordou o quanto Luís tinha sido meu amigo e falta
que fa ria a mim e ao go ver no, que ele pro cu ra ria su prir.
Luís desapareceu no momento em que todos víamos nele
uma âncora para os embates político futuros. Espero que to dos nós,
eu principalmente, sejams capazes de honrar sua memória, contribu in do nas lu tas que te re mos que tra var para o bem do Bra sil.
Fernando Henrique Cardoso, pre si den te da Re pú bli ca.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª será atendido, na forma do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao Senador Geraldo Cândido, por permuta com o Senador Tião Viana.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, la men ta vel men te, a bruxa continua
solta na Petrobras. Ontem, ocorreu um acidente na
plataforma de Sergipe. O funcionário terceirizado Riva nil do de Oli ve i ra, trin ta e nove anos, mor reu vi ti ma do
por uma peça de guindaste, enquanto trabalhava na
manutenção de uma sonda de produção marítima da
Petrobras, no Campo de Caioba. Era funcionário da
empresaSociedadeTécnica de Per fu ra ção. De acor do
com a Federação dos Petroleiros, o acidente eleva
para 93 o número de mortes nos últimos três anos.
Isso demonstra que, na Petrobras, as coisas estão
cada vez piores. Os acidentes seguidos de mortes tor naram-se freqüentes, sinalizando que a sociedade
precisa cobrar da direção da empresa atuação efetiva

ABRIL 2001
Abril de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

no sentido de acabar com esses acidentes que causam per das ma te ri a is e hu ma nas – o que é mais gra ve.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, desejo hoje abordar aqui uma outra questão que considero também da maior importância para os trabalhadores.
Quando uma pessoa, seja ela física ou jurídica,
provocaprejuízos a outrem, ela é obrigada a ressarcir
es tes pre ju í zos. Este é um prin cí pio uni ver sal de Jus tiça, referendado pela lei brasileira.
Os Planos Verão e Collor, em 1989 e 1990, respectivamente, que lesaram cerca de 54 milhões de
trabalhadores, num total estimado de R$ 42 bilhões,
fo ram, in ques ti o na vel men te, atos do Po der Exe cu ti vo.
Que os trabalhadores foram lesados e que devem ser res sar ci dos é fato que foi re cen te men te re co nhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
O Governo, diante da decisão da Suprema Corte, num primeiro momento, afirmou simplesmente, na
voz do Mi nis tro Pe dro Ma lan, que não pa ga ria. Em se guida, ciente de estar atentando contra a própria estabilidade institucional, resolveu encenar com uma
pre ten sa ne go ci a ção so bre o que já havia sido decidido pelo STF.
O Presidente da CUT, o companheiro João Felício, em artigopublicado no jornal Correio da Cidadania, esclarece de forma firme a posição dos trabalhadores brasileiros. Segundo ele, “deve ficar bem claro
que, para a CUT, ja ma is hou ve uma mesa de ne go ci a ção de fato, onde as partes envolvidas – Governo,
empresários e trabalhadores – discutissem como as
42 milhões de contas do FGTS, expurgadas durante
as aplicações dos Planos Verão, (1989), e Collor I,
(1990) fossem ressarcidas“.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2000, foi cla ra. Con si de rou o ato do Governo de expurgar 68,9% das contas. Isso significa a incrível soma de R$42 bilhões, em valores atualizados.
Além disso, a Lei que regulamenta o FGTS indica o
Tesouro como fiel depositário do Fun do. Por tan to, são
falsas as afirmações do Ministro Dornelles de que o
FGTS é um fundo privado dos trabalhadores. O próprio Ministro da Fazenda, Pedro Malan, antes da reunião com as Cen tra is Sin di ca is, no dia 13 de mar ço úl ti mo, dis se que o Go ver no tem, sim, o de ver de pa gar.
Nem mesmo os empresários da Fiesp concordam com a proposta do Governo. Aos que não recordam, a última proposta do Governo consistia em aumentar de 8% para 9% o recolhimento das grandes
empresas para o Fundo e elevar de 40% para 50% a
multa paga nas demissões sem justa causa; multa da
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qual o trabalhador passaria a receber apenas 30% e
não mais os 40% atualmente em vigor; os restantes
20% fi ca ri am com o Fun do. Por in crí vel, os em pre sá ri os da Fi esp elo gi a ram nos jor na is a po si ção da CUT.
O Governo, todavia, encontrou, no movimento
sindical, interlocutores pare esta farsa: os pelegos da
Força Sindical. Encontrou também respaldo nos meios de comunicação, sempre tão ciosos do cumprimento de decisões judiciais que beneficiam as classes dominantes, como ações de reintegração de pos se da terra, ilegalidade de greves, etc.
É pre ci so de i xar cla ro que a CUT, com uma base
de mais de 20 milhões de trabalhadores, sendo, portanto, uma das principais centrais sindicais do País,
não participou de nenhum acordo e, hoje, mobiliza a
população de Brasília contra o projeto apresentado e
pelo pagamento integral dos expurgos nas contas do
FGTS.
Que negociação é essa? Pode haver negociação quando duas partes importantes, entre três envolvidas, não aceitam imposições? Por que o Governo não aceita taxar os banqueiros que engordaram
seus lucros com os expurgos das contas? Por que o
Governo não aceita desvincular uma parte dos recursos da União, utilizados ao seu bel prazer? Por que o
Governo pode dispor das mesmas quantias que deve
ao FGTS para criar o Proer, e não pode honrar um
compromisso com os trabalhadores?
Srªs. e Srs. Senadores, gostaria de rediscutir o
que foi decidido quanto ao valor a ser pago. Quem vai
pagar são os empregadores, que vão repassar esse
valor para os custos finais de seus produtos para os
consumidores, e os próprios trabalhadores, por meio
de fórmulas de descontos e da correção dos valores
por taxas inferiores à da inflação.
Acertar que os trabalhadores com saldo de até
R$ 1 mil, que correspondem a seis bi lhões do to tal de vido,receberãoparceladamente até ju nho do ano que
vem; de R$ 1 mil a R$ 2 mil, de julho de 2002 a junho
de 2003, com desconto de 10%; de R$ 2 mil a R$ 5
mil, de junho de 2003 a dezembro de 2004, com desconto de 12 %; e de R$5 mil ou mais, no período de
2003 a 2006, em sete parcelas semestrais, com desconto de 15%. Além disso, usando a lentidão e ineficiência do Judiciário como chantagem, de forma cínica, indica a quem não con cor dar com tal acor do o ca minho dos tribunais, embora já tenha transitado em
julgado o va lor a ser pago na sen ten ça que o Go ver no
insiste em não cumprir.
Não satisfeito em transferir para as empresas e
os trabalhadores o ônus quase total pela obrigação
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que é sua e que não quer cumprir, o Governo agora
quer transferir para o Congresso o ônus dessa sua
decisão. É esse o sentido do envio de um projeto de
lei complementar – o de número de 195 de 2001 –
para resolver o problema.
O Jornal do Brasil de ontem destaca que, com
a aprovação do projeto, as perdas dos trabalhadores
com o pagamento dos 68,9% de correção dos Planos
podem chegar a quase 29%, pois, além de abrirem
mão de até 15% do que têm a re ce ber, os tra ba lha dores vão perder os juros de 3% ao ano garantidos na
correção do FGTS até a data do pagamento, o que
poderá levar até cinco anos.
A matéria traz ainda cálculos da CUT, segundo
os qua is ”a gar fa da adi ci o nal vai fa zer com que a con tribuição do Governo para os R$40 bilhões da dívida
baixe de R$6 bilhões para apenas R$2,2 bilhões“.
Sem precisar do Congresso, o Governo se propõe a pagar uma parte ínfima do devido, aqueles que
tem até R$ 1 mil. Quanto ao resto, coloca a decisão
sobre os ombros do Congresso. Ganha agora os louros de estar pa gan do. E o Con gres so, que terá de de bater e aprofundar o assunto, será responsabilizado
pela demora.
Não se diz nenhuma palavra sobre onde foi parar o dinheiro subtraído do FGTS. Essa fortuna foi
usada para en gor dar as con tas da es pe cu la ção fi nanceira e para alimentar o processo de desnacionalização da nossa economia.
A reposição das perdas do FGTS tem de ser
paga imediatamente, integralmente, e pelo Tesouro.
Não pode ser debitada aos empresários, que não foram os responsáveis diretos pelos planos de estabilização, embora muitos os tivessem apoiado e se beneficiado com eles. Não pode, muito menos, ser debitada aos trabalhadores que foram os prejudicados di retos.
De onde deve sair o dinheiro? O Brasil remete
para o exterior cerca de US$35 bilhões anuais só de
ju ros de dí vi da ex ter na. É daí, dos que vêm sen do be neficiados com a miséria de nosso povo, que têm de
ser tirados os recursos para o pagamento do que é
devido aos trabalhadores.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Roberto Saturnino.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Desculpe-me,
Senador Saturnino. Sr. Presidente, eu gostaria que a
Mesa informasse se houve permuta com o Senador
Saturnino.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Mesa informa que o Senador Geraldo Cândido permutou com o Senador Roberto Saturnino.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem o IBGE
pu bli cou – e os jor na is de hoje in for mam – que a dis tri buição de renda no País nada mudou nesses últimos
10 anos. Não chega a ca u sar sur pre sa essa cons ta tação do IBGE. Talvez até surpresa causasse o fato de
não se ter agravado o quadro de concentração de
renda. Provavelmente houve uma melhoria discreta
nos primeiros anos que se seguiram ao Plano Real
com a contenção da inflação, que era, efetivamente,
um flagelo concentracionista de renda. Houve, então,
essa ligeira melhoria e, depois, a continuidade da po lí ti ca ne o li be ral, da po lí ti ca que dá ao mer ca do a li berdade das decisões sem intervenção propositada do
Go ver no no sen ti do de fa zer jus ti ça. Essa po lí ti ca produziu não só a anulação daqueles efeitos benéficos
do início do período, mas também, o que é mais grave, a instalação de uma tendência que vai continuar
anos afora, agravando o quadro da distribuição de
renda. O que quero dizer é que essa concentração,
sem a alteração da política social do Governo, vai tor nar ain da mais con cen tra da a ren da do Bra sil, a ri que za no Bra sil, para es cân da lo dos bra si le i ros e do mundo inteiro.
A verdade, Sr. Presidente, é que justiça econômica e social, justiça distributivista só se faz com inter ven ção do Esta do com esse pro pó si to, in ter ven ção
deliberada, política deliberada, explícita do Estado
para produzir esse resultado, porque o mercado em
si, pela sua liberdade, pelas suas leis naturais produz
o con trá rio: a con cen tra ção, o pri vi lé gio cada vez ma i or das ca ma das de po pu la ção de ren da mais ele va da.
Distribuição de renda tem de ser uma política
explícita, uma vontade política expressa por palavras
e gestos do Governo, intervindo continuamente nesse sentido. Do contrário, não se pode obtê-la. Se não
se implantarem políticas públicas próprias desse objetivo, ela não aparecerá de forma al gu ma. E isso pre -
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cisamente não se constata nas palavras e nos atos do
atual Governo brasileiro. O discurso dos economistas
oficiais, por exemplo, é uma clara manifestação da
ausência desse propósito explícito. Além de ser um
discurso enfadonho, monocórdio e pouco inteligível
para os laicos, considera apenas variáveis matemáticas: ta xas de ju ros, in fla ção, PIB e va ri a ções co mer ci ais de câmbio. Também não apresenta nem explicita
alguns dos substantivos mais importantes que a humanidade elegeu como intrínsecos a sua própria natureza na busca da felicidade. Conceitos como justiça, ética, bem-estar, igualdade, direitos fundamentais, nação, soberania estão ausentes do discurso dos
economistas oficiais, que têm como pressuposto a
possibilidade de que esses substantivos se materializem por meio da prática de uma política racional que
con si de re ape nas as leis da que las va riá ve is ma te máticas apon ta das no seu dis cur so. Isso sig ni fi ca que, se
por meio de uma política racional se consegue uma
inflação baixa, uma credibilidade maior no mercado
internacional, um crescimento do PIB comportadinho
de 4% a 5%, a fe li ci da de do povo se re a li za como conseqüência na tu ral; como se fos se uma lei na tu ral so ci oeconômica que esses sentimentos, até de auto-estima do povo, apa re çam como re sul ta do des sa po lí ti ca,
dessa prática de política econômica expressa no discurso dos economistas oficiais.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Concede-me V. Ex.ª um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço com muito interesse o aparte de V. Ex.ª.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Apóio o
discurso de V. Exª. Rapidamente, gostaria de dizer
que o Brasil, economicamente, está na mesma. A
meu ver, o único que fez um movimento mais sério e
patriótico foi Getúlio Vargas; de lá para cá, tudo continua igual. Redemocratizamos o país, derrubamos a
ditadura militar, mas não a ditadura dos banqueiros e
in dus tri a is de São Paulo, que, na verdade, é quem co manda o País. A Nação é governada de acordo com
os interesses desses grupamentos, e, enquanto isso,
os indicadores sociais são esses que V. Ex.ª aponta.
Praticamente nada ou quase nada mudou. O povo
con ti nua sen do tra ta do com pa li a ti vo. Não há po lí ti cas
es tru tu ra is de mu dan ças na eco no mia. Qu e ro ape nas
reforçar o discurso de V. Exª. Parabenizo-o pela opor tunidade de seu pronunciamento.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Senador Carlos Bezerra, agradeço muito a colaboração de V. Exª e a lembrança que faz deste que foi o
maior estadista da História do Brasil, Getúlio Vargas.
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Ele que apontava como objetivo explícito da sua política a realização dessas exigências de justiça e
bem-estar do povo, especialmente do povo mais modesto e trabalhador.
O que me es pan ta, além do fato de, pela im pren sa, pela mí dia, esse dis cur so ofi ci al se tor nar ab sor vi do pela própria população, que acaba acreditando
que só existe esse caminho e que é preciso tomar es ses remédios amargos para que o bem-es tar se re a lize, ao fim de cer to tem po, o que me sur pre en de é que
esse re sul ta do seja, de cer ta for ma, con fir ma do pe los
pronunciamentos eleitorais. Em outros tempos, a res posta a esses atos de injustiça apareciam claramente
nas ur nas, nas ma ni fes ta ções ele i to ra is; hoje, com os
mecanismos de manipulação da opinião, de convencimento pela massificação das opiniões pela mídia,
essa reação às urnas vai se tornando inerte; na realidade, não é que o povo confirme com o seu voto o
acerto dessas políticas, mas vai se afastando dela.
Nos países onde o voto é facultativo, o povo cada vez
mais foge das urnas e não comparece, deixando que
tais assuntos sejam re sol vi dos pe los téc ni cos que parecem ter a verdade. E nos países onde o voto é obri ga tó rio, como no Bra sil, o voto do ele i tor tor na-se ime diatista, quer se obter com aquele ato eleitoral o seu
benefício daquele dia, um atendimento a suas reivindicações mais imediatas e uma desconsideração das
conseqüências de longo prazo do seu voto.
É preciso discutir o fenômeno. Que democracia
é essa que não é capaz de corrigir as distorções
monstruosas que se instalaram neste País? Todo
mundo reconhece que o Brasil é o país economicamen te e so ci al men te mais in jus to do mun do. É o cam peão mundial das injustiças. Como a democracia não
é capaz de enfrentar e dar respostas positivas a essa
constatação? Enquanto havia a ditadura militar, tudo
era cul pa da que la di ta du ra. Por que a de mo cra cia não
é ca paz de en con trar os ca mi nhos de re du ção des sas
desigualdades enormes e de implantação de outro
tipo de política que tenha como objetivos explícitos a
re a li za ção da éti ca, da jus ti ça, da igual da de es tru tu ral
entre os ci da dãos des te nos so País? Essa per gun ta é
crucial, Sr. Presidente. É importante que encontremos, no Brasil, uma resposta para ela.
O caso, por exemplo, da Argentina nos obriga a
uma meditação muito profunda. Um país vizinho e irmão do Brasil, um país que operou a sua transformação de política econômica antes do Brasil e produziu
um resultado desastroso no presente momento. Tudo
começou com a eleição do Presidente Menem, que
vi nha de um Par ti do de tra di ção po pu lis ta, de tra di ção
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nacionalista, dada pelo grande líder que foi Peron. E
esse Pre si den te jus ti ci a lis ta abandona completamente to dos os pres su pos tos e as pre o cu pa ções po lí ti cas
do Par ti do a que per ten cia e a que per ten ce e im plan ta justamente uma política 180E diferente, uma política neoliberal de abdicação da soberania argentina,
de relações carnais com os Estados Unidos da América, a gran de po tên cia, li qui dan do a in dús tria ar gen tina, produzindo desemprego catastrófico. E esse Presidente conseguiu também uma reeleição, tal qual o
Presidente do Brasil, forjando uma alteração da
Constituição que contrariava profundamente as tradições da história política do país. Ao fim do seu segundo man da to – ain da ten ta um ter ce i ro, mas é frus tra do
nas suas pretensões –, o povo, finalmente, elege um
Presidente que, na campanha, se declara opositor
daquelapolítica ne o li be ral pra ti ca da que estava infelici tan do o povo ar gen ti no. Mas o fato é que esse Pre si dente assume e continua praticando a mesma política. Chega a um ponto de inviabilidade tal que é obrigado a chamar para ocupar o Poder – porque esse já
não é mais dele, pas sou a ser do Pri me i ro Mi nis tro – o
Ministro da Economia, o Sr. Cavallo, que disputou a
eleição com ele e que foi fragorosamente derrotado,
foi um dos últimos colocados na eleição presidencial
ar gen ti na. E, de re pen te, é o Pre si den te da Argen ti na,
é o primeiro mandatário, para continuar praticando a
mesma política que havia infelicitado aquela nação e
arrasado com sua economia e justiça. Era um país
que apresentava um quadro de justiça social que
sempre foi invejado até pelos brasileiros: a distribuição de renda, o bem-estar médio do trabalhador argentino, muito maior do que o do brasileiro. De repente, esse país cai nesse beco sem saída.
Mas que de mo cra cia é essa? Essa re fle xão está
a exigir de nós a busca de uma resposta. O que está
produzindo isso? É a corrupção? Pode ser. Talvez
seja uma corrupção tão generalizada que arrasa o
próprio processo democrático, que, pelo uso maciço
do dinheiro, forja opiniões, conduz, pela mídia, a formação de opiniões contrárias aos interesses da própria nação e do próprio povo.
Tudo isso precisa ser investigado, Sr. Presidente, porque é fundamental. A democracia é um valor
em si mesmo, ela veio para ficar; é impensável qualquer projeto que prescinda da democracia. Mas é ne cessário investigar por que a democracia não está
sendo capaz de dar resposta ao quadro de desigualda des, de in jus ti ças, esse qua dro mons tru o so, te ra tológico que o Bra sil apre sen ta e que é con fir ma do pelo
IBGE mais uma vez, ao final desse século. O que não
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surpreende, Sr. Presidente, porque isso poderia ser
lido no discurso dos economistas oficiais.
Há dez dias, ti ve mos, na Co mis são de Assun tos
Econômicos do Se na do, um se mi ná rio so bre a do la rização, pelo qual desfilaram vários economistas oficiais. Pelo discurso deles, percebe-se perfeitamente
que o que vale é aquela abstração das variáveis matemáticas, que a perfeita e adequada manipulação daquelas variáveis é que produzem exatamente a felicidade do povo. Quer dizer, não há consideração com a
ética, com a justiça, com a distribuição, com a eqüidade, com a soberania do País, com a auto-estima da
Nação brasileira. Isso pouco importa. O que importa é
a taxa de inflação, a taxa de juros, a taxa de câmbio, o
PIB. A democracia,opronunciamento po pu lar não têm
sido capaz de corrigir isso, e o quadro da Argentina
nos mostra com uma clareza gritante e preocupante.
Eram essas as considerações que eu queria fazer hoje, abrin do os jor na is da ma nhã e ven do o re sul ta do das es ta tís ti cas do IBGE pu bli ca das em to dos os
jornais. Repetindo aquele cantochão, o Brasil continua sendo o campeão da injustiça, tendo a distribuição de renda mais perversa do mundo. Por quê? Há
quantos anos ouvimos isso? Há quantos anos se per segue exatamente uma modificação desse quadro,
que continua se agravando? E a verdade, Sr. Presiden te, é que ele está se agra van do. Se hoje está igual
há dez anos, foi por que hou ve uma li ge i ra me lho ria no
mo men to em que se con te ve a in fla ção, que, re al men te, inegavelmente, inequivocamente, é cruel e concentracionista, constituindo, sim, um flagelo para as
po pu la ções as sa la ri a das e modestas, até para os tra balhadores da economia informal no País.
Agora, passado aquele primeiro efeito benéfico
da contenção da inflação, a continuidade da política
fez exa u ri rem-se os efe i tos be né fi cos, ins ta lan do uma
tendência que agravará esse quadro, certamente,
nos próximos anos.
Con tu do, te re mos a res pos ta das ur nas. E isso é
importante!
Todavia, essa indagação sobre a democracia
também me preocupa e acredito que devíamos nos
dedicar com muito afinco e profundidade a ela.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador Ro ber to Sa tur ni no, V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço, com mu i to in te res se, o Se na dor Ca sil do Mal daner.
O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Sei que
V. Exª está por finalizar o seu pronunciamento, mas,
pelo menos de carona, quero me solidarizar com V.
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Exª, Senador Roberto Saturnino, pela preocupação
que apresenta nesta tarde. Na verdade, se analisarmos bem de perto o problema, veremos que não é
possível apenas contermos a inflação ou só analisarmos essa questão sob o prisma da Matemática, da
Ciên cia Exa ta em si; não po de mos fi car nes sa aná li se
estanque. Na verdade, precisamos buscar o todo, o
dia a dia, os recheios – e aí, é claro, estamos falando
da vida de cada um, no conjunto da sociedade –, e
não ape nas os re sul ta dos crus, os ín di ces de ren da, o
PIB. Temos que saber como se fez a distribuição,
como se dá a participação do conjunto da Nação. V.
Exª, um estudioso, um professor da matéria, traz dados científicos do IBGE. Desde o tempo em que eu
era Deputado Estadual pelo antigo MDB, V. Exª fazia
pregações na Assembléia de Santa Catarina, procurando sensibilizar o conjunto da sociedade. Por isso,
merece meus aplausos. Sei que o Brasil, que está as sistindo à nossa sessão, também o parabeniza.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner.
Sr. Presidente, agradeço o aparte do eminente
Senador e o encaro como algo muito estimulante,
pois o nosso Colega, Senador Casildo Maldaner, é
um dos mais preocupados com o bem-estar da população de nosso País e do seu Esta do, San ta Ca ta ri na,
em par ti cu lar. S. Exª está ve ri fi can do que esse abs tracionismo, esse tratamento da sociedade por meio de
uma Ciência Exata não corresponde à verdade dos
fatos. O tratamento que se está dando à política eco nômica é vazio de vida, mas seus resultados são deci si vos para o sen ti men to de bem-es tar e auto-es ti ma
da Nação brasileira.
Agradeço o aparte e encerro meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, por
permuta com o Senador Sebastião Rocha.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Co le gas, que ro agra decer a benevolência do Senador Sebastião Rocha em
permutar co mi go a sua vez na lis ta de ora do res. Se rei
breve.
Em primeiro lugar, desejo registrar a presença,
neste plenário, de uma comissão de pre fe i tos de Santa Ca ta ri na, mais pre ci sa men te do sul ca ta ri nen se, da
região carbonífera do Vale do Ara ran guá, uma gran de
região do nosso Estado. Capitaneados pelo Deputado Estadual Manoel Mota, que, inclusive, já foi Prefeito de Araranguá, temos cerca de 200 prefeitos do
nosso Estado, que fizeram uma marcha a Brasília. S.
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Exªs vi e ram mos trar as di fi cul da des de seus Mu ni cí pios, as quais, pelo adiantado da hora, não irei analisar
agora, eis que já o fizemos ontem e, ainda, porque
constará da pauta de outros encontros – e já ontem,
inclusive, no auditório Petrônio Portella, promoveu-se
um debate sobre a questão. Haverá, também, várias
au diên ci as com a Co mis são da Fe de ra ção Ca ta ri nense e a Federação Nacional dos Prefeitos. Portanto,
quero dar as boas-vindas da Casa aos Prefe i tos ca tarinenses.
Sr. Presidente, nobres Co le gas, que ro ain da dar
notícia à Casa de documento que recebi da Câmara
de Vereadores, do Município de Itajaí, Santa Catarina. Ainda que não vá lê-lo na íntegra agora, até para
não tomar o tempo do Senador Sebastião Rocha e
dos de ma is no bres Co le gas, que ro re gis trar a pre o cupa ção da Câ ma ra Mu ni ci pal de Ita jaí com re la ção aos
assaltos que vêm ocorrendo naquela cidade e na região. Assaltantes em motocicletas, aproveitando-se
da obrigatoriedade legal do uso dos capacetes, mas ca ram-se para re a li zar as sal tos. A Po lí cia, as sim, não
tem como identificá-los na hora do delito. O problema
é sério, pois já se contam muitos assaltos na região.
Destarte, os Vereadores encaminharam-me ex pediente, esboçando a sua preocupação com o problema. S. Exªs pedem que o Sr. Ministro da Justiça,
re u nin do o seu pes so al téc ni co, pro cu re sa í das, su gerindo, quem sabe, que os capacetes sejam transparentes, para que os marginais não se ocul tem por trás
desses equipamentos, com a finalidade de fazerem
assaltos.
Essa é a preocupação dos Vereadores de Itajaí;
aliás, não só dos Vereadores daquela cidade, mas de
vários outros municípios brasileiros, porque, nesta
semana, assistimos a uma reportagem, em um canal
de te le vi são, so bre as sal tos pra ti ca dos da mes ma forma em outras cidades brasileiras. Há casos em que
os próprios Prefeitos e as Câmaras de Vereadores
estão tomando providências à revelia da lei nacional,
uma vez que a legislação de trânsito é federal, para
que abusos dessa natureza não sejam cometidos.
Aqui em Brasília, inclusive, já se registraram casos
dessa natureza.
Portanto, deixo aqui registrada essa preocupação, em nome dos Ve re a do res de Ita jaí e de ou tras lo calidades, onde, por certo, os marginais, aproveitando-se dos capacetes para não serem identificados,
estão cometendo assaltos, misturando-se ao público
em geral.
Por tan to, esse é o ape lo que faço ao Sr. Mi nis tro
da Justiça, José Gregori, no sentido de que, reunido
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com o pessoal técnico do Contran, sinalize saídas, a
fim de que, em nível nacional, possamos adotar outras soluções para o problema.
Deixo, então, Sr. Presidente, nobres Colegas,
esta preocupação da cidade de Itajaí, que, por certo,
como disse antes, re pre sen ta um con jun to de pre o cupações do Brasil inteiro, para que ofereçamos mais
segurança aos pedestres, para que os marginais não
se aproveitem de uma legislação que aí está, que somos obrigados a usar para nos defender, mas que,
como se encontra, favorece a marginalidade.
Eram as considerações que tinha a fazer, saudando, mais uma vez, os Colegas, os nossos irmãos
prefeitos de Santa Catarina, não sem antes deixar
essa preocupação da cidade de Itajaí com os assaltos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Se nador Sebastião Rocha, por permuta com o Senador
Casildo Maldaner.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, trago à
tribuna do Senado, no começo da tarde de hoje, um
mosaico de assuntos diversificados quanto ao alcance, quanto às populações atingidas ou interessadas,
mas certamente todos de grande relevância social e
que di zem res pe i to a ques tões do meu Esta do, al guns
da Região Norte, do Brasil e até do mundo.
Inicio, Sr. Presidente, referindo-me a um grande
problema social, que tem deixado aproximadamente
350 fa mí li as, no Esta do do Ama pá, ex tre ma men te preocupadas com o seu futuro, pois trata-se de uma dispu ta ju di ci al que en vol ve a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, a
Empresa-Geral de Obras – EGO, que construiu, entre
1991 e 1992, um conjunto chamado Conjunto Marco
Zero, e os moradores desse conjunto habitacional,
aproximadamente 400 famílias. No entorno, na área
em litígio, residem atualmente mais de mil famílias.
Trago, hoje, este assunto à tribuna porque amanhã, dia 6 de abril, haverá, no Estado do Amapá, por
de ter mi na ção da Jus ti ça Fe de ral, um le i lão que en volve as unidades habitacionais. A Caixa Econômica ingressou na Justiça contra a empresa EGO porque a
empresa adquiriu um financiamento completo para a
construção das moradias e não concluiu a termo o
contrato. Em função disso, as unidades habitacionais
ficaram à mercê do tempo, e algumas pessoas, no
Estado do Amapá, decidiram ocupá-las. Esse litígio
perdura desde 1994, época da ocupação.
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Faço este pronunciamento para alertar as autoridades, a Diretoria e, principalmente, a Presidência
da Caixa EconômicaFederal so bre a ca u te la que deve
ter na condução desse assunto. Tudo indica que, no
caso de não haver comprador nos leilões que acontecerão amanhã e no próximo dia 27 de abril, as unidades serão repassadas automaticamente à Caixa Econômica Federal. Desde já, peço à CEF que negocie
prioritariamente com as pessoas que estão residindo
nessas moradias, visando, de uma vez por todas, encerrar esse assunto. Essa medida privilegiaria cer tamente os atuais detentores do uso das casas e, por
isso, me re ce do res de pre fe rên cia na hora da aqui si ção
das casas por parte da Caixa Econômica Federal.
Ao mes mo tem po, cha mo a aten ção de even tu a is interessados na compra das unidades – avaliadas
inicialmente em mais de R$8 milhões, mas que, no
segundo leilão, dia 27, poderão ser reduzidas a até
R$5 mi lhões – de que se tra ta de um im bró glio e não é
recomendável que nenhuma empresa séria do País
se envolva nesse assunto. Que eventuais interessados na aquisição das unidades desse conjunto fiquem de fora desse leilão e deixem que a Caixa Econômica resolva o assunto com aqueles que ali estão
residindo.
O segundo assunto a que faço alusão refere-se
ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores
Federais, que já está sendo implantado nos ex-Territórios. Foi uma conquista, uma luta nossa de mais
quatro anos e que beneficia mais de 100 mil pessoas
nos ex-Territórios do Amapá, do Acre, de Rondônia e
de Roraima. O Estado de V. Exª, Senador Mozarildo
Cavalcanti, receberá aproximadamente R$8,5 milhões, anualmente. Cerca de 30 mil pessoas – como
sabe mu i to bem V. Ex.ª, que par ti ci pou tam bém des se
trabalho – serão beneficiadas.
Os servidores públicos civis dos ex-Territórios
enquadrados nesse programa já devem procurar os
ór gãos de re cur sos hu ma nos das suas Se cre ta ri as de
ori gens. Os ina ti vos, ou seja, os apo sen ta dos e pen si onistas, devem se dirigir à Representação do Ministério da Fa zen da, que, em con vê nio com o Mi nis té rio do
Planejamento, administra os servidores dos ex-Territórios, denominados nesses locais como DAMPS –
Departamento de Administração de Pessoal. O Amapá vai receber mais de R$10 milhões, por ano, mais
de 35 mil pessoas serão contempladas.
É importante que os servidores adiram a esse
Pro gra ma. Esta mos, por meio des sa ade são, le van do
re cur sos para os ex-Ter ri tó ri os, haja vis ta que so men te os servidores que aderirem a um plano de saúde
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terão direito ao benefício, já que é um programa de
ressarcimento. O Governo ressarce mensalmente
R$24,00 per capita a cada servidor e dependente,
mas esse recurso só vai circular se os servidores optarem e fizerem a sua adesão, que é de livre escolha.
Cada servidor, livremente, pode con tra tar o seu pla no
de saúde e apresentar a documentação referente ao
contrato e a quitação da sua mensalidade, para fazer
jus a esse ressarcimento, que começa agora no mês
de abril. Quem apresentar a documentação antes do
fechamento da folha, que ocorre antes de 20 de abril,
será beneficiado a partir do mês de abril. Uma família
de cinco membros, por exemplo, receberá R$120,00
por mês. É uma grande contribuição e vai ajudar tam bém o SUS. Não estamos apenas beneficiando os
servidores e seus familiares, mas também toda a população do Estado, na medida em que os servidores
e os seus familiares, ao aderirem a um plano de saúde, estão se retirando do sistema público de saúde,
facilitando, portanto, o atendimento daquelas pessoas que não po dem pa gar um pla no de sa ú de, que não
podem procurar um serviço privado e que se dirigem
diretamente a um centro de saúde, a um hospital, à
maternidade, ao pronto-socorro.
Peço aos Senadores dos outros ex-Territórios,
de Roraima, de Rondônia e do Acre Rondônia receberá por ano em torno de R$8,5 milhões; o Acre, em
torno de R$2 mi lhões – que fa çam a di vul ga ção des se
plano e aju de mos os nos sos ser vi do res. Que os sin dicatos, as entidades que representam os servidores
se mo bi li zem para su ge rir aos ser vi do res qual o pla no
mais adequado ao seu padrão financeiro, que não
seja excessivamente caro mas que também tenha
uma co ber tu ra ade qua da, de resolutividade satisfatória para os servidores e suas famílias.
Trago um terceiro assunto, que foi apresentado
no plenário ontem, em primeiro lugar, pelo Senador
Eduardo SiqueiraCampos e, de po is, pelo Se na dor Tião
Viana – e eu próprio fiz uma observação. Trata-se da
Resolução nº 41, da Agên cia Na ci o nal de Sa ú de Su plementar. As Resoluções nº 41 e nº 42, ambas do dia 15
de dezembro de 2000, estão provocando uma grande
polêmica. Em função das controvérsias que abrangem,
foram colocadas para consulta pública no sistema da
Agência Nacional de Saúde Su ple men tar e es tão ten do
grande rejeição das entidades médicas, como também
das entidades de defesa do consumidor.
Em re su mo, o que di zem es sas re so lu ções? Qu ando elaboramos a Lei de Planos e Seguros de Saúde, da qual fui Relator, indicado pelo eminente Se nador Ademir Andrade, Presidente naquela época da
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Comissão de Assuntos Sociais e que se faz presente
no plenário, aprovamos uma lei que incluía uma restrição – porque não houve como negociar, como con vencer as operadoras do contrário –, um dispositivo
que garantia uma certa restrição aos portadores de
do en ças pre e xis ten tes, ou seja, um pra zo de ca rên cia
maior, de 24 meses, para doença preexistente.
Posteriormente, por meio de uma medida provisória, o Governo estabeleceu a chamada cobertura
parcial de procedimentos. Exatamente a Resolução
nº 41, combinada com a nº 42, define os procedimentos que poderão ser incluídos nessa cobertura par cial. Ou seja, ao assinar o contrato, que faça restrição a
doença preexistente. Isso porque a operadora pode
atender, se quiser, a doença preexistente, dependendo da negociação. No plano coletivo, sobretudo, é
mais fácil incluir ou excluir a cláusula da restrição da
doença preexistente ou de uma carência maior a doença preexistente. No contrato individual, em geral,
as operadoras fazem essa exigência.
A Agência Na ci o nal de sa ú de pro cu rou nor ma tizar com essas duas resoluções – uma, referindo-se
aos procedimentos de alta complexidade, alto custo,
procedimento que diz respeito às doenças mais graves, aos tratamentos mais complexos e também a
exames e a outros procedimentos que têm um custo
maior.
E a Agência, por intermédio dessas duas resoluções, define critérios de exclusão desses procedimentos e lista cerca de 434 procedimentos que podem ser excluídos na assinatura do contrato, sejam
eles considerados de alta complexidade ou como do ença preexistente.
Tal fato está causando toda essa polêmica. Por
isso, procurei estudar melhor o assunto, de ontem
para hoje, e agora posso afirmar que, de fato, é preciso rever essas duas resoluções. É preciso que a
Agência Nacional de Saúde Suplementar tenha um
pouco mais de sensibilidade para entender que muitos desses procedimentos podem levar ao agravamen to das do en ças das pes so as que, even tu al men te,
são usuárias de planos de seguro de saúde, e até levar os pacientes à morte.
É pre ci so ha ver mais cri té ri os e li mi tar essa re la ção. Trata-se de uma lista muito extensa, com 434
pro ce di men tos. Como o pra zo da con sul ta pú bli ca encerra-se no dia 20 de abril e, durante esse pe río do, as
re so lu ções es tão em vi gor, está ha ven do essa re a ção
da comunidade médica e das entidades de defesa do
consumidor, às quais manifesto a minha solidariedade, no sentido de debater com a Agência Nacional de
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Saúde Suplementar formas de não excluir todos esses procedimentos nem colocar em risco a saúde e a
vida das pessoas.
Já informei V. Exªs sobre esse assunto, mas
quero reafirmar aqui, que foi aprovado na Comissão
de Assun tos So ci a is um re que ri men to de mi nha au toria sugerido pelo Conselho Nacional de Saúde, propondo um simpósio para debater exatamente as con trovérsias, os avanços, os retrocessos, para fazer um
balanço da legislação de pla nos e se gu ros de sa ú de –
debater a saúde suplementar. O evento acontecerá
em Brasília, no auditório Petrônio Portella do Senado
Federal, nos dias 5 e 6, e teremos a participação, na
co or de na ção, além da Co mis são de Assun tos So ci a is
do Senado Federal, também da Comissão de Seguridade Social e Família, da Câmara Federal, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que será convidada para integrar o Comitê de Coordenação e o
Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, que é pre si di do pelo Dr.
Nelson Rodrigues dos Santos.
Na reunião de ontem da Comissão de Assuntos
Sociais, aprovamos mais dois requerimentos importantes. Num deles, solicita-se uma nova au diên cia pública sobre o projeto de uso de silicone no organismo
hu ma no, do qual eu sou Re la tor. No meu en ten di men to, não deve haver objeção a que haja uma nova audiência pública, embora já tenhamos realizado uma
no ano passado e o meu relatório já tenha sido apresentado, inclusive tenha sido lido, na Comissão de
Assuntos Sociais, onde apresento um substitutivo,
que é fruto da minha convicção e dos exames que fiz
do ponto de vista científico, ético e legal da matéria
que examinei e que estou relatando.
Ain da está por ser de fi ni da a data des sa au diên cia pública. Entre os convidados que virão a esta
Casa debater, eu gostaria de citar dois nomes que re presentam certamente uma contribuição muito grande para a saúde do nosso País. Um deles é um expoente não só da cirurgia nacional, como da cirurgia
mundial. Refiro-me ao Dr. Ivo Pitanguy, que deverá vir
ao Senado Federal nessa audiência pública, juntamente com o ex-Ministro da Saúde e ex-Parlamentar
Jamil Haddad, do Rio de Janeiro, também estarão na
audiência pública como nossos convidados, além de
representantes das entidades médicas, como dermatologia, cardiologia, ortopedia e medicina estética
para que possamos definitivamente fazer, mais uma
vez, uma análise profunda do projeto e concluir a sua
votação que é de grande interesse para a sociedade
haja vista a avalanche de cirurgias muitas vezes sem
grandes critérios na seleção dos pacientes onde pes -
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soas principalmente mulheres na fase da adolescência são submetidas a essas cirurgias.
O projeto não proíbe o implante da prótese de
silicone. Muito ao contrário, apenas quer estabelecer
critérios médicos, jurídicos, científicos no uso do implante das próteses de silicone, visando preservar a
saúde do candidato ou candidata à prótese de silicone e, sobretudo, as relações médico-paciente.
Um outro requerimento aprovado na Comissão
de Assuntos Sociais propõe o primeiro fórum nacional de saúde ocular que foi proposto pelo Conselho
Brasileiro de Oftalmologia presidido pelo Dr. Marcos
Ávila. Este conselho congrega aproximadamente dez
mil oftalmologistas sendo o segundo contingente do
mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos
que ocupa o primeiro lugar.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia se tem
caracterizado por uma par ce ria mu i to produtiva e efe tiva do ponto de vista social com os Ministérios da
Educação e da Saúde, realizando pelo país afora
cam pa nhas de pre ven ção de ca ta ra ta, de ce gue i ra infantil com quatro milhões e meio de crianças da prime i ra sé rie das es co las pú bli cas ten do sido aten di das
por esses convênios e milhares de pessoas submetidas a cirurgia de catarata, de retinoplastia diabética.
Portanto, será certamente um grande evento que o
Senado ajuda a patrocinar, por intermédio da Comissão de Assuntos Sociais.
Vol to ra pi da men te a um as sun to já tra ta do nes te
Se na do por mim e que tem uma im pli ca ção na ci o nal e
internacional, que é a clonagem e, neste aspecto, te mos que, em primeiro lugar, louvar o avanço da ciência em nosso País na área da biotecnologia quando
cientistas brasileiros conseguiram clo nar uma vaca, a
Vitória, nascida próximo a Brasília em uma chácara,
produto de uma clonagem diferenciada e mais simplificada até que a do método utilizado pelo Dr. Ian Wilmut, na Escócia, quando clonou a Dolly, mas também
fundamental para o avanço do aperfeiçoamento do
nosso rebanho nacional.
Nesse aspecto, embora considere relevante o
fato de que o Brasil está preparado para a clonagem
de animais, é importante ressaltar também os cuidados e o zelo que devemos ter e até algumas medidas
preventivas que o Congresso e Governo brasileiros
devem adotar com restrições sérias e proibições defini ti vas quan to à clo na gem hu ma na. Nes te sen ti do, tenho um projeto de minha autoria – tramitando nesta
Casa – que regulamenta a experimentação técnico-científica na área de engenharia genética, vedando os procedimentos que visem a duplicação do ge-
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no ma hu ma no com a fi na li da de de clo ne de em briões
de seres humanos e dá outras providências.
Estou fazendo um apelo à Comissão de Constitu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia do Se na do para que ana lise com a brevidade possível esse projeto em função
da im por tân cia que tem, so bre tu do quan do o Bra sil se
insere nesse seleto grupo de cientistas internacionais, mundiais, que já estão preparados para a realização da clonagem. E, quando se está preparado para
clonar um animal, também se está muito próximo de
clo nar um ser hu ma no. E de ve mos com ba ter isso com
muita veemência. Não é uma questão apenas religiosa, é uma questão ética, é uma questão moral, é uma
questão de crença de que esse eventual método de
clonagem, esse procedimento da clonagem humana
pre ten de mu i to mais fazer menção à vaidade, à ambição das pessoas do que trazer contribuições definitivas para a humanidade. Não acredito que, por meio
da clonagem de seres humanos, possamos aperfeiço ar as re la ções hu ma nas nem o de sen vol vi men to da
humanidade. Precisamos, portanto, ter bastante cuidado.
Na Itália, o cientista Severino Antinori, em parceria com o americanoPanayotis, já promete a clonagem de seres humanos, e isso tem que ser impedido
no Brasil. Na Inglaterra, o governo está permitindo, já
autorizou, a clonagem de embriões humanos até determinada fase para a produção de órgãos para fins
de trans plan tes. Esse é um pro je to que acre di to que o
Congresso, o Governo e os cientistas brasileiros devam examinar também com muita cautela, e acredito
até que possamos ser favoráveis a um entendimento
nesse sentido. Acredito que seja melhor usar um coração humano, pro du to da clo na gem, a usar um co ra ção de boi, de macaco ou de porco – possibilidade
que cientistas está a examinar – ou um coração mecânico.
Se for possível delimitar técnica e juridicamente
um ponto de evolução para a clonagem, denominado
célula-tronco, para que, a partir desse ponto, produzam-se órgãos, coração, tecido humano de qualquer
natureza, fígado, pulmão, mão, dedo , trata-se de um
avanço que temos de aproveitar, pois é fruto da inteligên cia do ser hu ma no, uma dá di va de Deus. Isso, cer tamente, não se opõe à vontade de Deus. A Igreja,
como eu, con de na com ve e mên cia a clo na gem por inteiro do ser humano, a produção de um outro ser humano pelo processo da clonagem. Mas podemos admitir determinado método.
Nesse sentido, vou propor nos próximos dias,
na Comissão de Assuntos Sociais, um simpósio so-
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bre esse assunto aqui no Senado. Justifico. A clonagem e o genoma, dois temas que pretendo incluir na
pauta desse simpósio, são avanços tecnológicos que
trazem benefícios para a humanidade, mas que podem trazer grandes prejuízos também.
Na clonagem, como disse, além dos problemas
éticos e morais, há a possibilidade de problemas de
saúde mesmo, porque muitos desses embriões clonados não conseguem nascer. No caso da ovelha
Dolly, por exemplo, foram feitas 277 tentativas; no
caso da vaca Vitória aqui, foram 19 tentativas e apenas quatro embriões puderam ser injetados. Na vaca
Vitória, utilizou-se um método de inseminaçãoartificial a partir de uma célula embrionária, diferentemente
da ovelha Dolly, que foi clonada a partir de uma célula
adulta. Das 19 tentativas, apenas quatro embriões
conseguiram ser inseminados, e so men te um che gou
a termo, que foi exatamente a vaquinha Vitória. Lá o
Dr. Ian Wilmut fez 277 tentativas para conseguir a clo nagem.
Isso pode trazer, como conseqüência, deformações genéticas que podem resultar, por exemplo, no
aborto. O que fazer com um embrião fruto de clonagem ao constatar-se, na sua fase inicial, uma deformação genética? Tudo isso tem que ser muito bem
examinado na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado. Creio que possamos aguardar
a realização desse simpósio, que pretendo propor
para agosto aqui no Congresso Nacional.
Na área do genoma, estou apresentando dois
projetos de lei ou emendas constitucionais. Estamos
discutindo com a consultoria do Senado e com a nos sa assessoria legislativa, para que possamos assegurar pelo menos duas restrições imediatas. Uma é a
garantia do sigilo genético. Da mesma forma que o si gilo fiscal, o sigilo bancário e o sigilo telefônico estão
assegurados nossa Constituição, queremos também
garantir o si gi lo do có di go ge né ti co, para que nin guém
possa passar adiante informação obtida pela análise
de um genoma humano, para que ela fi que res tri ta ao
laboratório que realizou o exame, a pessoa que se
submeteu ao exame e o médico ou cientista que estiver ana li san do o ge no ma, a fim de que ela não pos sa,
portanto, ser utilizado para outros fins. Seria o sigilo
das informações genéticas.
Outra seria a proibição de discriminar, a partir
de informações genéticas, pessoas para fins de emprego, de adesão em planos e seguros de saúde e
outros, como o seguro de vida. Hoje manuseia-se
com mu i ta fa ci li da de o DNA para exa me de pa ter ni dade, por exemplo. Daqui a dez, vinte anos, será rotina
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uma pessoa ir a um determinado laboratório obter
seu genoma, ou seja, seu mapa genético, suas informações genéticas. De posse desse documento, alguém pode restringir seu acesso ao trabalho, à promoção no seu trabalho, ou ao seguro, porque se trata
de uma pessoa predisposta a determinada doença.
Depois voltarei a esta tribuna – agora quero dar
oportunidade aos colegas que estão no Plenário de
fazer uso da palavra – para um debate centrado na
questão do genoma. Alguns cientistas defendem que
tudo que se possa obter de informações genéticas
são apenas induções: o sujeito pode ter predisposição a uma determinada doença mas ela pode não se
manifestar no final. Ou seja, alguns cientistas estão
defendendo isso como o fim do determinismo genético, ou seja, o homem não é essencialmente produto
da genética, mas sim do meio, e que o meio pode de terminar mudanças na predisposição genética.
Portanto, este é um assunto que merece um
pronunciamento específico, haja vista o número de
trabalhos que estão sendo apresentados pela comunidade científica internacional. Espero, para isso, o
apoio do Se na do e da Co mis são de Assun tos So ci a is,
para um simpósio – pois uma audiência pública dedicaria muito pouco tempo para dois assuntos de tão
grande importância. Nesse simpósio acredito que
possamos debater em profundidade essas matérias.
Quero propor a discussão de genoma e de clonagem
sob os ponto de vis ta da bi oé ti ca e do bi o di re i to (di re ito relacionado à biotecnologia).
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Leomar Quintanilha.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Tião Vi a na. (Pausa.)
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. Se na do res, em nosso País, as moléstias infecciosas e parasitárias, evitáve is em boa par te dos ca sos, até pela va ci na ção, atin gem de forma bastante severa as camadas mais pobres da população, principalmente nas regiões em
que o saneamento básico é precário ou inexistente.
Os meios de comunicação denunciam com freqüência não só a gravidade dos problemas de saúde,
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mas também o reaparecimento de enfermidades até
recentemente consideradas sob controle.
Os títulos das matérias de jornal são tão eloqüentes que vale a apenas citar alguns: Região Norte
volta a sofrer com velhas doenças (O Globo, 6-2-01);
Brasil: aumenta incidência de doenças controláveis
(O Estado de S. Paulo, 09/07/2000); Brasil: vítimas
da pobreza – mortes por tuberculose aumentam 55%
(Folha de S. Paulo, 11-12-00), Dengue – No DF, faltou prevenção (Correio Braziliense, 1-2-01), Exército entra na guerra contra a dengue em Roraima (O
Estado de S. Paulo, 23-1-01).
Srªs e. Srs. Senadores, a situação da saúde da
nossa gente é realmente grave, principalmente nas
Regiões Norte e Nordeste. Somos uma das maiores
economias do mundo e, ao mesmo tempo, não conse gui mos de i xar de ser ”o país das en de mi as“. Ve lhas
doenças, que Oswaldo Cruz erradicou há tanto tempo, estão de volta.
Fa lhas na vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca, as so ci a das
a mudanças provocadas pela urbanização acelerada
e pela falta de planejamento habitacional e de saneamento são diretamente responsáveis pelo aparecimento dos focos mais preocupantes e explicam o retorno das doenças infecto-contagiosas.
Nos mais variados pontos do território nacional,
é grande a incidência de casos de malária, de dengue, de hanseníase, de tuberculose e outras doenças. Até a fe bre ama re la está de vol ta às nos sas ci da des, inclusive nas do Sudeste. E é bom lembrar que
existe vacina contra a febre amarela.
Se atentarmos para a destinação das verbas da
saúde, encontraremos a razão para tal quadro: cerca
de 70% das ver bas do se tor des ti nam-se a hos pi ta is.
Insistimos num modelo assistencial que privilegia o atendimento médico em detrimento da prevenção e do controle das moléstias.
O combate e o controle dessas doenças, bem
como as iniciativas tomadas, ainda não foram suficientes para conter o cres ci men to ou re du zir sig ni fi ca tivamente a incidência delas nas diversas regiões do
País.
Na Amazônia Legal, por exemplo, a incidência
da malária atinge índicesintoleráveis, em ra zão de fa tores ambientais e socioeconômicos. Nessa área foram registrados 99;7% dos casos noti fi ca dos no País.
A maioria dos casos está concentrada nos Estados
do Pará, Amazonas e Rondônia, em 254 cidades
onde ocor rem 93,6% dos ca sos da do en ça na re gião.
Segundo da dos di vul ga dos por oca sião da re a lização da IV Jornada sobre Doenças Tropicais e do I
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Encontro de Malária do Baixo Amazonas, realizado
em fins de julho passado, em Santarém, no período
de 1974/1979 ocorreu crescimento da endemia, com
declínio entre 1994 e 1996, e recrudescimento a par tir de 1997.
Cum pre des ta car que os Esta dos do Ama zo nas,
Roraima e Pará, no período 1991/1999, tiveram aumento importante na área de alto risco. Entre 1998 e
1999, houve aumento da ordem de 39,3% dos casos
de malária em toda a Ama zô nia e no ano 2000 os nú meros da doença fo ram sig ni fi ca ti vos no Acre, em Roraima, no Amapá e no Maranhão.
Quanto à dengue, sabemos que essa doença,
em nosso País, tornou-se um problema crescente de
saúde pú bli ca. O au men to do nú me ro de ca sos é uma
demonstração ine quí vo ca de que o com ba te às en de mias não mereceu a prioridade necessária. Desde
1986, o Brasil já enfrentou quatro surtos. Após uma
re du ção do nú me ro de ca sos, nos úl ti mos três anos, a
doença voltou a se alastrar pelo País afora, em 2001,
com predominância nos Estados do Acre, Rondônia,
Roraima, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte,
Distrito Federal e São Paulo.
A tuberculose também voltou a ser um problema. A pobreza, a de sin for ma ção e a disseminação da
Aids contribuíram para o ressurgimento dessa doença, que já esteve sob controle no País. Em 1998, foram notificados cerca de 83 mil casos novos dessa
enfermidade; em 1999, aproximadamente 78 mil. A
previsão é de que 35% da população esteja infectada
pelo bacilo. A cada ano morrem 6 mil pessoas.
A hanseníase também é uma doença grave em
nosso País. Estu dos da Fun da ção Oswal do Cruz in di cam que essa en fer mi da de aqui apre sen ta taxa de incidência bem acima das metas fixadas pela Organização Mundial de Saúde. As Regiões Norte e Centro-Oeste são as mais afetadas. Somos os vice-campeões mundiais em número de casos de hanseníase.
Só a Índia nos supera nessa triste estatística.
Especialistas em saúde pública apontam como
principais deficiências da ação governamental, no
controle dessas doenças, a falta de recursos humanos capacitados, a ineficiência na aplicação das medidas e a desestruturação dos programas de controle
na última década.
Já tive a ocasião de registrar nesta tribuna a mi nha indignação com a crítica recentemente dirigida
pelo Ministro José Serra a Prefeitos municipais, responsabilizando-os pela ele va ção do nú me ro de ca sos
de dengue no País, devido ao abandono do trabalho
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de prevenção dessa doença no período pré-eleitoral
do ano passado.
No entanto, é certo que seguramente há muitas
causas anteriores às últimas eleições municipais,
para ex pli car não só o au men to as sus ta dor dos ca sos
de den gue em inú me ras uni da des da Fe de ra ção, mas
também a ineficácia da prevenção e do controle da
malária, da tuberculose, da hanseníase, da febre
amarela e de outras doenças que vitimam principalmente os segmentos sociais menos favorecidos da
nossa população.
Muitas dessas do en ças têm vá ri as ca u sas. É in contestável, porém, que as más condições de moradia, a falta de saneamento básico, a subnutrição, de cor ren tes da po bre za, en fim, a pre ca ri e da de das condições de vida de milhões de brasileiros contribuem
consideravelmente para a alta incidência dessas doenças no território nacional.
Esses problemas não vão ser resolvidos num
passe de mágica. Por essa razão, ao concluir este
pronunciamento, quero fazer um veemente apelo às
autoridades da área de saúde, na esfera federal, para
que exerçam um controle mais rigoroso e constante
nas áreas de maior incidência das doenças infecto-contagiosas.
Se o Mi nis té rio da Sa ú de não exer cer rí gi da vi gilância epidemiológica sobre a ocorrência das doenças infecciosas e parasitárias e não aparelhar adequadamente as prefeituras municipais para combatê-las, a malária, a dengue, a tuberculose, a hanseníase, a febre amarela e tantas outras doenças grassarão no País, afligindo e penalizando injustamente a
população brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero encerrar
esse meu pronunciamento depois de fazer esse relato sobre o alarmante qua dro de sa ú de no que tan ge a
essas doenças mencionadas, algumas delas evitáveis por vacinação, como é o caso da febre amarela,
ressaltando aqui requerimentos que fiz em janeiro do
ano passado, solicitando a presença do Mi nis tro José
Serra, para dar explicações sobre o problema de febre amarela e dengue no País.
Depois, em março foi aprovado pela Comissão
de Assuntos Sociais, um requerimento convidando o
Ministro para comparecer àquela Comissão para explicar os seguintes assuntos de interesse nacional:
Situação de doenças cujos índices de incidência, morbidade e mortalidade têm se agravado, como
a febre amarela, dengue, hanseníase e malária e
também para nos falar sobre a questão dos medicamentos.
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A ênfase do Mi nis tro é só fa lar de me di ca men tos
e não fazer nada no que tange à prevenção e ao con tro le das do en ças. Por isso, Sr. Pre si den te, é de se es tranhar que, mesmo um requerimento tendo sido
aprovado há um ano, no dia 15 de março do ano pas sado, até hoje o Ministro não tenha comparecido à
Comissão de Assuntos Sociais para dar uma explicação. Espan ta-me mu i to mais ain da o si lên cio que noto
nesta Casa e no próprio Congresso Nacional como
um todo a respeito desses casos tão alarmantes.
Como médico, fico estarrecido.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com muito prazer, Senador Sebastião Rocha.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Apenas para motivar V. Exª e o seu partido, para que
possamos, num breve espaço de tempo, instalar a
Subcomissão da Saúde, criada já por nós na Comissão de Assuntos Sociais, porque, desta forma, te ríamos também mais flexibilidade, maior espaço para
debatermos assuntos importantes como este que V.
Exª nos traz, além de debatermos com mais agilidade. Lamentavelmente, a Subcomissão não foi ainda
ins ta la da e peço o apo io de V. Exª para que pos sa mos
ter definitivamente a nossa Subcomissão da Saúde
na Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Concordo com V. Exª, Senador Sebastião Rocha,
que, como médico, também partilha dessa preocupação, mas creio que, mesmo sem instalar a Subcomissão, no mí ni mo, o Mi nis tro de ve ria ter tido a gen ti le za,
até como Senador que é, de ter comparecido a esta
Casa para dar es sas ex pli ca ções, que está de ven do à
Na ção, já que é o cam peão na ci o nal de apa re ci men to
em rede de rádio e televisão e empenha-se muito em
fazer campanhas sobre doenças que são muito secundárias em relação a essas que estão vitimando
milhares de brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Leomar Quintanilha) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas Neto.
O SR. FREITAS NETO (PFL – PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde que fomos surpreendidos, os nordestinos principalmente, pelo anúncio da extinção da Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, o Senado tem-se manifestado mediante pronunciamentos feitos desta tribuna e nas Comissões
técnicas da Casa, a respeito dessa intenção do Governo. Logo após a Semana Santa, virá à Comissão
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de Assuntos Econômicos, atendendo a requerimento
de mi nha au to ria, apro va do pela re fe ri da Co mis são, o
Ministro Fernando Bezerra, visando mostrar o seu
pla no para subs ti tu i ção, se for o caso, da Su de ne e da
Sudam pelas Agências de Desenvolvimento do Nordeste e do Norte, respectivamente.
Ocupo esta tribuna para salientar que ontem foi
o Dia Nacional da Luta contra a Extinção da Sudene,
com o lançamento nesta Casa de um manifesto nesse sen ti do. Esti ve ram pre sen tes ao even to Se na do res
e Deputados Federais da Região, inclusive dois Gover na do res o do Rio Gran de do Nor te e o da Pa ra í ba ,
além do representante do Governador de Pernambuco. Da tribuna do Senado, dou conhecimento ao Brasil e à nossa região do teor do manifesto:
MANIFESTO CONTRA A EXTINÇÃO
DA SUDENE
A Sudene é parte integrante da História do Brasil Republicano. Sua criação, na
segunda metade dos anos cinqüenta simbolizou a luta da sociedade brasileira pela conquista da modernidade. O processo iniciado
com a Revolução de 1930, tendo na era Getúlio Vargas, o seu condutor, encontrou nos
anos JK sua expressão definitiva. Era o Brasil esforçando-se por ser contemporâneo da
História que o século XX protagonizava. Um
País que começava a acreditar em si mesmo, a descobrir as suas potencialidades e
capacidade criadora, uma Nação que principiava a compreender o atraso e a miséria
como um fato social, historicamente produzido, que exigia ser superado. Vivia-se pois
um momento privilegiado de nossa trajetória
como Nação e Estado: tomava-se a História
pelas mãos impulsionado pelo sono de
construção de uma sociedade mais justa e
democrática, agindo vigorosamente me prol
do desenvolvimento que haveria de minimizar os desequilíbrios sociais e regionais.
A Sudene é pólo central dessa História. Daí, errarem – e errarem profundamente
– os que, por desconhecimento histórico ou
mera arrogância, identificam-na como simples agência de fomente, órgão da burocracia do Estado ou tão-somente um conselho
onde técnicos discutem projetos voltados
para o desenvolvimento regional. Ela é isso
e muito mais. Alavanca poderosa a impulsionar a transformação da paisagem social e
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econômica do Nordeste, esse mesmo Nordeste que sustentou o projeto econômico
que garantiu os primeiros séculos de colonização do Brasil, a Sudene é, muito pro vavelmente, o emblema maior da luta da modernização do País, encetada pelos brasileiros, sob a liderança do grande estadista
Juscelino Kubitschek, e que não parou no
tempo.
A Sudene contribuiu, em muito, para a
construção da nova História brasileira. Extinguí-la significa aceitar a tese – absurda – de
que as desigualdade foram vencidas entre
nós.
Eventuais desvios ou equívocos porventura existentes em sua atuação podem e
devem ser apurados e convenientemente
punidos; jamais, todavia, poderão justificar a
pena de morte de uma instituição vitoriosa.
O Nordeste não aspira a nada mais
que justiça. Não precisa da comiseração ou
da piedade de quem quer que seja. Apenas
exige que não coloquem obstáculos ao seu
desenvolvimento. A Sudene sempre foi o
instrumento eficaz, técnica e financeiramente, para a consecução desse legítimo objetivo. Extingui-la será atitude politicamente inadequada, economicamente injustificável e
tecnicamente insustentável.
O Brasil, que, com a independência,
conseguiu a proeza de manter sua integridade territorial e cultural, não admite apar tar
irmãos do processo de desenvolvimento nacional. O Brasil não aceitará esse crime que,
ferindo de morte a Sudene, atingirá o Nordeste e toda a nacionalidade.
Brasília, 4 de abril de 2001.
Dia Nacional da luta contra a extinção da Sudene.
Este foi o manifesto, repito, lançado ontem, por
diversos Senadores, Deputados Federais e Governadores da região.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) – V.
Exª permite-me um aparte?
O SR. FREITAS NETO (PFL –PI) – Com todo
prazer, concedo o aparte ao nobre Senador Sebastião Rocha.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento, por trazer
mais uma vez este assunto para debate no Senado
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Federal. Lou vo o com por ta men to da Ban ca da do Nor deste, do colégio de Governadores do Nordeste e la mento a omissão e a negligência que se vê na Amazônia quando se trata da Sudam. Conforme afirma
muito bem o manifesto, não podemos condenar à
mor te uma ins ti tu i ção em fun ção de ilí ci tos que den tro
dela foram operados, porque a instituição, por si só,
não tem como ser cul pa da por isso. Faço um ve e men te apelo para que a Bancada e os Governadores da
Amazônia tomem o mesmo posicionamento. E vou
além: embora, Senador Freitas Neto, V. Exª, os Parlamen ta res do Nor des te, os Go ver na do res, os Pre fe i tos
e o povo recebam com entusiasmo a minha solidariedade neste momento de luta contra a extinção da Su dene, não posso admitir e espero que o Ministro Fer nando Bezerra, nosso colega Senador também entenda dessa forma qualquer diferenciação de tratamento entre Sudam e Sudene. Seria importante que
V. Exª e os outros Parlamentares e Governadores do
Nor des te pe dis sem tam bém pela Su dam o que V. Exª
está pedindo para a Sudene, da mesma forma que
nós da Amazônia sempre fizemos. Qualquer ato ou
pronunciamento nosso registrado no Senado sempre
se re fe re às duas ins ti tu i ções, as sim como ao BASA e
ao Banco do Nordeste. Porém, não está havendo da
parte dos nordestinos o mesmo tratamento com relação ao Norte. Vi mos a po si ção de omis são e de ne gli gência da maioria dos representantes do Norte e da
totalidade do Nordeste quando se referiu à Sudam,
aliás, gravemente atendido por posições adotadas in clu si ve por um Se na dor do Nor des te, o Se na dor Anto nio Carlos Magalhães, que tem razão quando pede
punição para os cul pa dos de cor rup ção den tro da Su dam. No entanto, a Sudam não pode ser penalizada
de morte. Como médico, costumo sempre repetir:
quan do tra ta mos de um tu mor num de ter mi na do pa ciente, temos de preservar-lhe a vida. O objetivo é extrair o tumor, garantindo-lhe uma vida com boa qualida de. Assim sen do, o tra ta men to que de se ja mos para
a Su dam é o mes mo dado à Su de ne. Não que re mos o
inverso: que se dê à Sudene o mesmo tratamento
dado à Sudam. Não queremos a extinção da Sudene,
só porque o Ministro anunciou a extinção da Sudam.
Pretendemos, sim, ob ter a so li da ri e da de do Nor des te
também com relação à preservação da Sudam. Faço
este apelo veemente ao Ministro Fernando Bezerra e
à área econômica do Governo: não permitam um tra tamento diferenciado. Não sei qual será o comportamento da Bancada, mas certamente será sem pre ou vida a minha voz de contestação e de condenação a
qualquer decisão do Ministério da Integração Nacional que diferencie o tratamento entre Sudene e Su-
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dam. Devemos preservar as duas instituições e comba ter a cor rup ção, pu nin do os cul pa dos. Mu i to obri gado e parabéns a V. Exª.
O SR. FREITAS NETO (PFL – PI) – Agradeço o
aparte de V. Exª. Saiba que V. Exª e a Região Norte
têm toda a mi nha so li da ri e da de, até por que, em di versos pro nun ci a men tos e em ma ni fes ta ções nas co missões, sempre reclamo contra a falta de uma política
para combater os desequilíbrios regionais. É claro
que tanto a Região Nordeste como a Região Norte
estão inseridas. Desse modo, defendo e reconheço a
preocupação de V. Exª. Da minha parte, o Norte tem
também toda a nossa solidariedade.
Senador Sebastião Rocha, informo V. Exª de
que o Ministro Fernando Bezerra virá, no próximo dia
17, às dez horas, à Comissão de Assuntos Econômicos para tratar de Sudene e de Sudam, conforme requerimento apresentado também pelo Senador Carlos Bezerra. No meu entendimento, nós, do Nordeste
e do Norte, regiões menos desenvolvidas, mais atrasadas, realmente temos que estar atentos nesta
Casa. Aliás, quero também dizer que o ex-Senador
Coutinho Jorge, do Pará, terra do Senador Ademir
Andrade, que está na Mesa, apresentou há cerca de
três anos, portanto na Legislatura passada, um requerimento criando uma co mis são de Assun tos Re gionais e Meio Ambi en te, já pre o cu pa do com a ques tão
do desenvolvimento regional.
Quanto a criar mais uma Comissão nesta Casa,
creio que não será necessário, porque cada Senador
já faz parte de duas Comissões e é Suplente de outras duas. Além disso, há aque le pro ble ma de não en contrarmos tempo sequer para dar atenção a uma
única Comissão, porque há geralmente duas Comissões funcionando ao mesmo tempo, o que impede
que participemos ativamente de uma só.
Como ex-Presidente da Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura, entendi por bem apresentar projeto de re so lu ção – cha mo a aten ção de to dos os re pre sentantes desta Casa para este ponto , transformando a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura em Co missão de Infra-Estrutura e Assuntos Regionais, porque, sen do esta Casa uma Casa da Fe de ra ção, ten do
a Constituição Federal vários dispositivos que determinem que o Governo tenha que ter política de comba te aos de se qui lí bri os re gi o na is, te mos que ter, além
deste Plenário, um fórum adequado para discutir os
problemas regionais.
Assim, apelo no sentido de viabilizar a tramitação des se Pro je to de Re so lu ção apre sen ta do há poucos dias, transformando a Comissão de Serviços de
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Infra-Estrutura, que é muito importante pelos temas
que tra ta, mas pelo vo lu me de ma té ri as que por lá tra mitam, está aquém de outras Comissões, como, por
exemplo, da Comissão de Assuntos Sociais, da Comissão de Assuntos Econômicos, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de
Educação, que têm um volume muito maior. Ampliaríamos a competência daquela Comissão e designaría mos um lo cal ade qua do para tra tar mos de to dos os
pro ble mas re gi o na is, por que não ha ve rá Bra sil rico se
continuar sendo heterogêneo e desigual da maneira
como o é.
O Sr. Leomar Quintanilha (Blo co/PPB TO) – V.
Exª me permite o aparte?
O SR. FREITAS NETO (PFL – PI) – Com todo o
prazer, con ce do o apar te ao Se na dor Le o mar Qu in tanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (Bloco/PPB TO) –
Nobre Senador Freitas Neto, a manifestação do Senador Sebastião Rocha reflete por inteiro o sentimento de todos os Parlamentares da Região Norte, de to dos os Parlamentares que representam o sentimento
da população da região servida pela Sudam, que, se guramente, tem a mesma importância e significado
que a Sudene tem para o Nordeste. V. Exª tem razão:
é importante que o Ministro venha aqui expor de forma clara as suas idéias em relação às duas instituições, uma vez que, com re la ção à Su dam, ma ni fes tou
o desejo de sua extinção. Estive pessoalmente com o
Ministro Fernando Bezerra, preocupado com a situação, e S. Exª falou de forma candente, como filho do
Nordeste, como homem cioso de suas responsabilidades para com as demandas regionais e como homem que sente as desigualdades regionais apenando de forma tão acentuada tan to o Nor des te quan to a
região Norte. Pessoalmente, ele é um dos mais veementes defensores da manutenção de um instrumento de apoio e de suporte ao desenvolvimento dessas
regiões, e pretende, com esse ato, não extinguir esse
instrumento, mas extinguir a Sudam, que julga um
modelo obsoleto, vulnerável, suscetível a desvios de
seus principais objetivos. Esta é a nossa intenção,
mas foi importante a observação do Senador Sebastião Rocha, perfeitamente acolhida por V. Exª, de que
é importante que tenhamos a união do Norte e do
Nordeste na defesa do interesse comum da nossa
gente, que precisa ver fortalecidos os instrumentos
de desenvolvimento de sua região. Agradeço a V. Exª
pela oportunidade de poder participar da discussão
de tema tão importante para o País.
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O SR. FREITAS NETO (PFL – PI) – Agradeço a
V. Exª pelo aparte e já manifestei minha posição de
defesa das regiões mais pobres do Brasil, entre as
quais as nossas, a Nordeste e a Norte.
Devo dizer, Senador Sebastião Rocha, que a
Senadora Júnia Marise, na legislatura passada, conseguiu aprovar um projeto levando a Sudene para
uma região de Mi nas Ge ra is. De po is, o re fe ri do pro jeto foi emendado pelos Senadores Gerson Camata e
Elcio Alva res, e atu al men te a Su de ne abran ge al guns
Municípios do Espírito Santo.
Baseado nisso, V. Exª vê que dou importância à
Sudam e, tendo em vista que ela abrange uma parte
do Ma ra nhão, como V. Exª tem co nhe ci men to, e o Pi a uí e o Maranhão representam uma região de transição entre o Nordeste e o Norte, tanto que é chamado
de meio norte, apresentei um projeto para que a Sudam che gue até o Pi a uí. De modo que isso vai até for talecer a Sudam, no momento em que desejarem extingui-la. Digo isso porque às vezes somos surpreendidos. Lembrem-se de que, no dia 1º de janeiro de
1999, o Diá rio Ofi ci al da União pu bli cou uma me di da
provisória extinguindo o DNOCS, e viemos a tomar
conhecimento do fato dessa maneira. O eminente
Vice-Presidente da República, Marco Maciel, que é
nor des ti no, dis se-me que tomou conhecimento da no tícia quando o DNOCS já havia sido extinto. Depois
houve uma reação muito grande da bancada nordestina, e ele voltou, pelo me nos no pa pel, por que, na re alidade, não está funcionando como deveria funcionar. Então, além de defender a Sudam, peço o apoio
de V. Exªs para fazer com que ela também chegue ao
Piauí, já que atende hoje parte do Maranhão.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Freitas Neto,
o Sr. Leomar Quintanilha, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Freitas Neto,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade.
Durante o discurso do Sr. Freitas Neto,
o Sr. Ademir Andrade, 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 Leomar Quintanilha.
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O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Serei breve.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, antes de
abordar o assunto que me traz a esta tribuna nesta
tarde, gostaria de emprestar a minha solidariedade
ao movimentopatrocinado pela Confederação Nacional dos Municípios.
Tal movimentoreuniu aqui em Brasília inúmeros
prefeitos para a discussão de questões e problemas
comuns, como taxa de iluminação pública, constituição de guarda municipal, saneamento financeiro dos
seus Mu ni cí pi os, re ne go ci a ção da dí vi da com o INSS,
enfim, questões que vêm dificultando sobremodo o
trabalho dos atuais prefeitos, dos atuais administradores. Eles não conseguem dar ao Município a dinâmica necessária esperada pela população, nem têm
obtido resultado positivo das ações municipais para
os seus munícipes.
Essa discussão é sempre salutar, e reitero a so lidariedade que pude manifestar no encontro que os
prefeitos realizam nesta Casa. Portanto, entendo que
as reivindicações dos prefeitos municipais, na sua
maioria muito justas, deverão merecer a atenção devida do Congresso Nacional.
O Sr. Fre i tas Neto (PFL – PI) – Se na dor Le o mar
Quintanilha, V. Exª me permite um aparte sobre o assunto?
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO) – Com mu i to pra zer, ouço V. Exª, Se na dor Fre i tas
Neto.
O Sr. Fre i tas Neto (PFL – PI) – Jun ta men te com
V. Exª, tam bém par ti ci pei on tem, no Au di tó rio Pe trô nio
Portella, de um dos eventos de mais uma marcha que
a Confederação Nacional dos Municípios faz sobre
Brasília, mais uma vez pedindo a atenção dos administradores e dos Congressistas para problemas sérios que hoje atingem os Municípios. Muitos deles estão-se tornando até ingovernáveis. Então, solidarizo-me com V. Exª por trazer essa questão também
aqui para a Casa da Fe de ra ção, para o Se na do Fe deral. E creio que devamos, sem dúvida alguma, dar a
maior atenção, porque, pela pauta que foi distribuída,
de que V. Exª tomou conhecimento e sobre a qual se
manifestou, realmente há a necessidade de que o
Governo se sensibilize em relação a muitos assuntos
que lá estão sendo tratados seriamente. E eu, que fui
prefeito, que conheço bem pelo menos os Municípios
do meu Estado, verifico que eles têm razão quando
trazem aquela preocupação aqui a Brasília. Muito
obrigado a V. Exª.
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O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO) – Agradeço a solidariedade de V. Exª, porque as
reivindicações dos prefeitos se revestem de importância e significado muito grandes, principalmente
porque estamos vivendo um modelo de administração em que se transfere, a cada dia, um número maior de responsabilidade para os Municípios, sem que
se lhes confiram os meios e as condições necessárias para se desincumbir dessas responsabilidades.
Como exemplo, cito os inúmeros assentamentos de famílias que estão sendo feitos pelo Brasil afora, sem que antes haja uma consulta ao prefeito se o
orçamento do seu Município está preparado para receber inopinadamente, de uma vez, repentinamente,
milhares e milhares de famílias que vêm, depois, bater às portas da prefeitura, numa reivindicação justa
das condições mínimas de sobrevivência, que é o
atendimento às demandas de saúde, educação, ilumi na ção pú bli ca, trans por te, en fim, to dos as exi gên cias de qualquer comunidade à prefeitura. Esses assentamentos passam a fazer uma cobrança adicional
às prefeituras, dificultando ainda mais a tarefa dos
seus prefeitos. Portanto, contam os senhores prefeitos com a minha solidariedade.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, no momento em que o Senado Federal retoma efetivamente
as suas atividades legislativas, após a definição das
presidências das Comissões Permanentes da Casa,
jul go opor tu no as su mir esta tri bu na para dis cor rer so bre tema que considero da maior relevância.
Trata-se, Sr. Presidente, da necessidade premente de se elaborar e aprovar leis que visem à proteção do ido so no nos so País. São mais de 14 mi lhões
de pessoas com mais de 60 anos, o que representa
8,92% da população brasileira, segundo dados do
IBGE. As projeções indicam que em 2030 teremos
mais de 52 milhões de idosos, ou 22,10% do total de
brasileiros com mais de 60 anos, colocando nosso
País como detentor da 5ª maior população idosa do
mundo.
Esses números, por si sós, justificam a colocação imediata, no rol das políticas públicas do Governo, de me di das des ti na das a va lo ri zar essa im por tante parcela da população, a quem muito devemos por
terem construído a realidade que vivemos hoje. A so ciedade não pode mais tolerar o descaso, o preconceito, a discriminação e o abandono com que são tra tadas as pessoas envelhecidas.
Assim como temos uma legislação moderna de
proteção às nossas crianças e adolescentes, devemos também criar as condições para que os nossos
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idosos recebam do Estado tratamento diferenciado,
que não deve ser confundido com o assistencialismo
e o paternalismo que temos hoje. Não podemos permitir que se confirme a perspectiva sombria anunciada pelo então Presidente da Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia, Professor Renato Maia Guimarães, em seu pronunciamento na audiência pública realizada pela Subcomissão Per ma nen te do Ido so
do Senado Federal: ”...se não forem adotadas providências ur gen tes em fa vor da va lo ri za ção dos ido sos,
chegaremos ao terceiro milênio tendo, além de crianças de rua, idosos de rua“.
É essa realidade, que já começamos a assistir,
que temos que evitar. A imprensa tem nos chocado
quase que diariamente com a transmissão de reportagens sobre as condições degradantes em que vivem os idosos em alguns asilos. São cenas aterrorizantes. Os idosos são amontoados em instalações
absolutamente precárias, sem a menor estrutura.
Nesses verdadeiros depósitos humanos, faltam remé di os, fal ta co mi da, fal ta hi gi e ne e, o mais im por tante, falta dignidade. Os maus tratos chegam ao extremo. Idosos com problemas mentais são isolados e
mu i tas ve zes che gam a ser acor ren ta dos. E a ação do
poder público para coibir tais abusos? Legislação de
proteção ao ido so já te mos no nos so or de na men to jurídico. O que falta é o seu efetivo cumprimento.
A Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1984, que criou a Po lí ti ca Na ci o nal do Ido so, es ta be le ce no seu art.
10 que é competência dos órgãos e entidades públicos garantir a assistência social e a saúde ao idoso.
Esse mesmo diploma legal também determina a extinção dos asilos, transformando-os em casas-lares,
onde seria prestado aos idosos atendimento humanizado.
as

Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, nenhuma
nação pode pensar em desenvolvimento se não integrar harmoniosamente os seus diversos grupos sociais. As minorias devem receber atenção especial,
com a adoção de políticas es pe cí fi cas, que lhes aten dam nas suas particularidades. Ao idoso devem ser
garantidas não apenas condições de seu sustento
econômico e o de sua família, mas a sua reinclusão
social. O que o idoso deseja é que lhe seja assegurada a possibilidade de um convício normal com a comunidade,respeitadas,obviamente, as suas características especiais, decorrentes da ação do tempo.
O mundo contemporâneo em que vivemos não
suporta mais aque la vi são ul tra pas sa da de que o ido so é apenas um problema, um peso para a família,
algo a ser descartável! Não, muito pelo contrário. A
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experiência acumulada nos anos de vida constitui um
invejável apren di za do que não po de mos, de for ma al guma, desprezar! Os idosos, da forma que entendemos, podem oferecer para o conjunto da sociedade
brasileira uma grande contribuição em todos os níveis, tendo em vista a experiência, os conhecimentos
acu mu la dos e o tem po dis po ní vel para par ti ci par. Eles
podem e devem ser incluídos entre as forças que poderão contribuir para a efetiva consolidação da nação
e sua afirmação no cenário político mundial.
Para que isso aconteça, devem ser implantados
programas que venham permitir aos idosos brasileiros com par ti lha rem com os de ma is seg men tos so ci ais os conhecimentos e experiência que acumularam,
mas que a nossa sociedade teima em desperdiçar!
Aliás, os idosos têm comprovado por meio de suas
associações e gru pos co mu ni tá ri os que de se jam participar ativamente das lutas da sociedade em geral e
especialmente daquelas que visem à sua reinclusão
como cidadãos brasileiros. Esses brasileiros já cumpri ram com seu de ver no pas sar dos anos, cum prin do
longa e penosa jor na da de tra ba lho; cri a ram a fa mí lia,
ajudaram no crescimento do País, e, mesmo assim,
ainda não estão integrados aos demais segmentos
como se res igua is, sen do ain da mu i to dis cri mi na dos!
Nesse sentido, considero da maior relevância a
atuação da Subcomissão Permanente do Idoso no
âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. Temos o
foro adequado para propor e discutir políticas pú blicas de atendimento aos anseios de valorização, de
reintegração e de vida do segmento idoso na nossa
sociedade.
Como Presidente da Subcomissão Permanente
do Idoso do Senado Federal, criada em 1999, que
tem um importante papel a desempenhar no erguimento e valorização do idoso, conclamo a todos para
que olhem com mais atenção o idoso do nosso País.
O apoio da Presidência do Senado Federal, assim
como do conjunto dos seus membros, certamente
não nos faltará nessa nobre mis são de res ga tar a dig nidade do idoso, garantindo-lhe o exercício pleno da
cidadania.
A sociedade é dinâmica, Sr. Presidente, assim
como a vida. Seguramente, com os recursos que a
ciência e a tecnologia vem produzindo em benefício
da saúde e da vida, temos observado que a sociedade brasileira tem ampliado sua expectativa de vida. O
brasileiro está se tornando mais longevo. A expectativa de vida do brasileiro, antes de 35, 50, passou para
70 anos. Hoje vemos com satisfação e alegria que,
com a elevação da promoção social, muitas pessoas
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estão tendo uma qualidade de vida extraordinária,
embora na terceira, na melhor idade.
Nesta Casa, temos exemplos de competência,
de lucidez, determinação e condição física invejáveis.
Muitos de nossos pares têm ainda uma condição extraordinária de dar à sociedade brasileira o melhor do
seu trabalho, do seu conhecimento, da sua inteligência e da experiência acumulada ao longo dos anos
que, certamente, muitos bancos acadêmicos não po dem oferecer.
Portanto, Sr. Presidente, é preciso reexaminar,
reestudar e rea va li ar não só a pro te ção e o apo io mas
tam bém a re in ser ção do ido so em um mer ca do de tra balho efervescente.
Era o que eu tinha dizer.
O SR. PRESIDENTE (Morazildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
as
Presidente, Sr e Srs. Senadores, neste final de sessão, quero tratar de duas questões rápidas.
Em primeiro lugar, comentar a nossa participação, hoje pela manhã, no encontro com lideranças
partidárias e en ti da des de todo o País – CUT, Fe ta gre.
Nesse encontro, houve um clamor, um desejo e uma
argumentação extremamente positiva com relação à
necessidade imperiosa de se instalar, no Congresso
Nacional, a CPI da Corrupção. Estavam presentes o
Lula e vá ri as li de ran ças do PT, o Go ver na dor do Estado do Rio de Ja ne i ro, Anthony Ga ro ti nho, eu, como Líder do PSB no Senado, o Líder do PSB na Câmara,
além de inúmerasentidadesrepresentativas dos seg mentos sociais organizados.
Houve uma entrevista coletiva e, às 14 horas,
haverá um ato político, em que se pretende mobilizar
toda a opinião pública brasileira, no sentido de sensibilizar Senadores e Deputados Federais para que as sinem o requerimento de instalação da Comissão
Parlamentar de Inquérito, e, assim, a corrupção seja
devidamente apurada. Creio que essa iniciativa, se
efe ti va da, acar re ta rá mu i ta co i sa boa para este País.
No Se na do da Re pú bli ca, so mos 81 Se na do res,
três por cada Estado e 3 pelo Distrito Federal. Até
agora, dos 81 Senadores, temos apenas 25 assinaturas. Necessitamos, portanto, de mais duas assinaturas. Com mais duas as si na tu ras, ain da que não con si gamos um terço da Câmara dos Deputados, ou seja,
171 Deputados, poderemos ter instalada a Comissão
Parlamentar de Inquérito, pelo menos no Senado da
República.
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Ouvimos pela manhã que o Presidente da República não conseguiu enganar ninguém com a nomeação dessa Corregedora com status de Ministro.
A voz de todos os articulistas dos grandes jornais de
nosso País é unânime ao afirmar que o Presidente
criou algo absolutamente inócuo, porque jamais se
viu, em lugar nenhum, o próprio Executivo fiscalizar o
Executivo.
De forma que nós todos estamos empenhados
e tor cen do para que mais dois Se na do res da Re pú bli ca e mais alguns De pu ta dos Fe de ra is se sen si bi li zem
e res pon dam aos an se i os da que les a quem re pre sentam e não às determinações e exigências do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Diria, Sr. Presidente, que isso é um pouco como
o en con tro da Con fe de ra ção Na ci o nal das Pre fe i tu ras
Municipais do Brasil, que se realizou essa semana,
em Brasília, no auditório Petrônio Portella, com a pre sença de mais de mil Prefeitos de todo o território na cional. Registro, inclusive, a presença da Kátia Born,
do PSB de Ma ce ió, e Wil ma Maia, do PSB de Na tal. O
encontro apresentou uma pauta extremamente coerente e bem elaborada, solicitando uma série de medidas do Gover no Fe de ral para pos si bi li tar a melhoria
das Administrações Públicas municipais em todo o
território nacional.
O aler ta que fiz àque les Pre fe i tos é um pou co do
alerta que faço agora aos representantes do povo
nesta Casa, por que as de ci sões do Con gres so Na ci onal praticamente estão nas mãos dos Partidos da
base de sustentação do Governo: o PFL, o PSDB e,
fundamentalmente, o PMDB, Partidos que têm a maioria dos Prefeitos. O meu Partido tem cerca de 180
Prefeitos no Brasil; o PT, talvez, uns 200; o PDT deve
ter uma quantidade aproximada, mas a grande maioria é do PMDB, do PFL e do PSDB. É preciso que os
Líderes desses Partidos aqui no Congresso Nacional
– que decidem a pauta do CongressoNacional com a
Mesa – se alertem: com quem devem estar sintonizados? Com a imposição do Presidente da República
ou com o de se jo do povo que eles re pre sen tam e com
os Prefeitos, eleitos pelo povo, pelos seus Partidos
políticos?
Há cerca de 20 itens na pauta de reivindicação
dos Prefeitos que venho, em breve, detalhar nesta tri buna, que são absolutamente lógicos. No fundo, os
Lí de res dos Par ti dos do Go ver no vão ao en con tro dos
Prefeitos e defendem o que os Prefeitos querem; mas
aqui no Congresso esses projetos nem são colocados em pauta ou são rejeitados ou retirados por exigência do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
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É o caso da empresa geradora de energia no
nos so País. Não en con trei um úni co Par la men tar nes te Congresso Nacional, entre 81 Senadores e 513
Deputados Federais, que estivessem de acordo com
a venda das empresas geradoras de energia no Bra sil. No en tan to, o Pre si den te quer pas sar um rolo com pressor, desrespeitar o Congresso Nacional e vender
as empresas geradoras de energia elétrica numa espécie de extrema obediência e subserviência aos interesses dos chamados países desenvolvidos do Pri meiro Mundo, representados pelo Fundo Monetário
Internacional, ou de obsessão por eles.
O político tem de ter sensibilidade e decidir se
será a favor do que o povo quer, do que é correto ou
se vai atender à imposição do Governo. Registro, por
exemplo, o caráter e a formação de homens como os
Senadores José Alencar, José Fogaça, Pedro Simon
e Roberto Requião, Maguito Vilela que, embora pertencentes ao PMDB, estão convictos da necessidade
e da importância para a Nação brasileira dessa Comissão Parlamentar de Inquérito para modificar o
rumo da nos sa so ci e da de; co ra jo sa men te, as si na ram
o pedido de instalação da CPI. E o que eu mais tenho
dito é que não ape nas essa CPI po de ria che gar a ir re gularidades, transformar órgãos públicos brasileiros
como a Sudene e a Sudam, fazendo com que sirvam
ao in te res se do nos so País e da po pu la ção, mas tam bém, en tre inú me ras ou tras de nún ci as, des co brir corrupção nas privatizações e, fundamentalmente, barrar a imposição do Presidente Fernando Henrique
Cardoso de vender o sistema energético brasileiro.
Faltam apenas duas assinaturas aqui, no Senado da
República, para que essa CPI seja instaurada, e o
povo trabalhador brasileiro poderá trabalhar melhor o
seu futuro e haverá de sentir como uma Nação pode
mudar na medida em que ele compreende a importância da política. Para se instalar uma CPI precisamos apenas de um terço de assinaturas do Senado e
um terço de assinaturas da Câmara, e é lamentável
que não tenhamos nesse momento nem sequer esse
mínimo para fazer valer esse direito do povo que é
apurar a culpa daqueles que desviam recursos, roubam recursos e se enriquecem ilicitamente.
Os dados do IBGE estão hoje estampados em
todas as primeiras capas dos jornais deste nosso
País mostrando que a desigualdade no Brasil continua intensa e que, inclusive, aumentou ao longo des ses últimos anos.
Quero comunicar que estamos acompanhando
de per to a re u nião do Incra com os pro du to res da Usi na Pacau, no Estado do Pará; que o Governo se aler -
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te para a sua obrigação e para o seu dever. Se o Governo quer guerra e quer encrenca, ele vai ter guerra
e encrenca, porque os produtores da cana-de-açúcar
e os funcionários da usina e o povo de Medicilândia
no Esta do do Pará não ace i ta rão o que o Incra e o Mi nistério da Reforma Agrária querem lhes im por nes se
momento. Mas eu volto para tratar com mais detalhes
de mais esse absurdo cometido pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.
E há no Governo Fernando Henrique Cardoso
pessoas extremamente sensíveis, compreensivas,
como penso, por exemplo, que seja o Ministro Raul
Jung mann, e es pe ro que S. Exª não co me ta esse des lize, esse absurdo que o Incra está pretendendo con tra esses trabalhadores agora. Ele que sempre tem
agido com certa correção e coerência na administração do Mi nis té rio da Re for ma Agrá ria não deve va ci lar
no momento de uma decisão tão importante, porque
terá em nós opo si to res du ros que se jun ta rão ao povo
do Pará, e o Governo verá o que é bom, quando não
faz justiça e quando não cumpre com a sua obrigação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Wellington Roberto, Edu ardo Siqueira Campos, Carlos Bezerra, Mauro Miranda
e Ney Suassuna enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. WELLINGTON ROBERTO (PMDB – PB)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no dia 09 de
março do ano em curso, o Ministro da Integração Re gional inaugurou em Pa tos, na Pa ra í ba, a pon te so bre
o rio Espinharas, no Bairro do Joá Doce, que facilitará
a vida de tantos trabalhadores e cidadãos de Patos-PB, dando-lhes maior conforto e funcionalidade,
coincidindo com iniciativa de maior grandiosidade e
abrangência: a inauguração do que podemos chamar
de marco zero de uma das mais im por tan tes e aguardadas obras de engenharia deste país em todos os
tempos.
Refiro-me à transposição das águas do rio São
Francisco, que resolverá em definitivo o problema de
abastecimento d’água no Nordeste, abrindo novos
ho ri zon tes de pros pe ri da de e de sen vol vi men to para a
região.
Esses dois acontecimentos, que se mesclaram
naquela solenidade, têm algo em comum: o interesse
público. É ele o destinatário dessas duas iniciativas,
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ainda que entre ambas haja proporções bem diferenciadas.
Na essência, não faço distinção maior entre essas obras. Poder favorecer o desenvolvimento de Pa tos, ainda que com uma obra de importância localizada, me é tão gratificante, como homem público, quan to poder compartilhar deste momento histórico de fixação do marco zero da transposição das águas do
São Francisco. O que está em pauta é a sensação do
dever cumprido. E dever cumprido consiste em devolver ao cidadão-contribuinte em obras e benfeitorias o
imposto arrecadado.
Para o homem público, significa cumprimento
de sua missão maior –missão de servir a cidadania.
Patos é uma comunidade próspera e laboriosa,
que faz jus a investimentos do Poder Público. Faz jus
porque dá retorno a esses investimentos, que se traduzem em crescimento econômico, aumento do número de empregos, novas oportunidades econômicas, desenvolvimento social.
É por isso mesmo significativo que lá, no interior
da Paraíba, seja fincado o marco zero dessa formidável obra que se inicia e que, seguramente, honrará a
engenharia nacional. A presença do Ministro Fernando Bezerra dá a di men são de im por tân cia e o grau de
prioridade que o Governo Federal vem atribuindo a
essa iniciativa.
A idéia de transposição das águas do rio São
Francisco, como saída para a crônica falta d’água no
Nordeste, é antiga. Já ao tempo do Império falava-se
nela. Do ponto de vista técnico, transpor bacias, sangrar rios, servir-se, em suma, com critério, da natureza para atender às demandas humanas mais essenci a is e nada é mais es sen ci al que a água , é algo que
remonta aos primórdios da humanidade.
O projeto da transposição das águas do rio São
Francisco foi encaminhado à discussão pública no
Governo José Sarney, há mais de uma década, pelo
então Ministro Aluizio Alves, veterano político do Rio
Grande do Norte. O projeto foi bem aceito pelo Presidente da República e pela sociedade, dada a relativa
rapidez de resultados que pode proporcionar, a um
cus to ra zoá vel, ten do em vis ta as di men sões da obra.
O pro je to es bar rou, po rém, em re sis tên ci as po líticas, gerando discussões menores, que invocavam
inconvenientes técnicos e mostravam, no fundo, desinformação. Felizmente, pre va le ceu o bom sen so e o
espírito de solidariedade e a idéia da transposição
tornou-se vitoriosa.
Alguns resistiram supondo que alguns Estados
seriam lesados em benefício de outros. É uma visão
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estreita e egoísta, que já está superada. O princípio
que rege e sus ten ta a Fe de ra ção é o da co e são e so li dariedade entre os Estados que a integram. Se não o
fosse, não haveria por que uni-los. Se o interesse de
um nada tem a ver com o do outro, melhor seria que
cada Estado, como ocorre na América hispânica,
constituísse um país formalmente independente, em bo ra, na prá ti ca, pro fun da men te de pen den te do apo io
dos demais.
O grande trunfo da unidade da América por tuguesa, de que re sul tou o Bra sil e o fez so bres sa ir en tre seus vizinhos , é a possibilidade dessa coesão e
solidariedade, que bem melhor se materializa sob o
regime federativo republicano. O petróleo do Nordeste, por exem plo, aten de às de man das da in dus tri a li zada São Paulo, a preço de custo.
Inúmeros insumos e matérias-primas transitam
de um Estado para outro da Federação, fazendo circu lar ri que za e de sen vol vi men to, sem bar re i ras al fandegárias ou custos adicionais. Por que não a água?
A transposição, como é óbvio, não é uma panacéia que re sol ve rá da no i te para o dia to dos os pro ble mas do Nordeste. Mas erradica o principal deles, que
é a falta d’água, e aumenta consideravelmente a capacidade produtiva da região. O mais depende de
nós, nor des ti nos, de nos so tra ba lho, de nos sa ca pa cidade. E aí não tenho dúvida de que seremos plenamente vitoriosos.
O valor e a ca pa ci da de da mão-de-obra nor destina estão visíveis por todo o país. É hora de o país
tam bém de vol ver em in ves ti men tos de gran de por te o
muito que o trabalhador nordestino tem proporcionado a todas as regiões, com talento e dedicação.
Patos teve o privilégio de testemunhar o marco
zero des ta obra, des ti na da a mu dar ra di cal men te a feição econômica do Nordeste e aumentar substantivamente nossa participação no bolo da economia nacional.
Que assim seja!
E muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, Srªs Srs. Senadores, com freqüência, Sr. Presidente, no bres Se na do res, tenho su bido a esta tribuna para registrar fatos positivos que
vem ocorrendo no Brasil, às vezes longe da grande
imprensa, ou dos grandes centros, onde se registram
predominantemente os fatos negativos, os escândalos, a insegurança. No entanto, é preciso registrar
também a outra face do Brasil, o Brasil que acontece
nos pequenos centros, desconhecidos da grande im pren sa, lon ge dos es cân da los e do ca tas tro fis mo que,
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de for ma equí vo ca ren dem uma ima gem que não cor responde à verdadeira imagem do Brasil.
Há pouco tempo, ao referir-me desta tribuna de
forma elogiosa ao Governo Fernando Henrique Cardoso, por sua decisão de ampliar o Programa da Bol sa Escola, informava que programa semelhante vem
sen do de sen vol vi do há anos, pelo Go ver no do Esta do
do Tocantins, por meio do qual cerca de 30 mil crianças são atendidas em tempo integral, recebendo alimentação, escola, educação cívica e física e, inclusive, ori en ta ção mí ni ma para o tra ba lho. Devo di zer que
esse número expressivo de crianças atendidas no
Programa ”Pioneiros Mirins“, representa praticamente a totalidade de crianças carentes do Estado, que
recebem, desta forma, o mínimo necessário para ingres sa rem na so ci e da de, com a edu ca ção fun da mental básica para se transformar em ci da dãos úte is para
si mesmos, para suas famílias e para a sociedade.
Essas ações voltadas à infância são possíveis,
Sr. Presidente, e a tomada de uma decisão política,
que articulasse, ou complementasse as ações dos
Go ver nos Fe de ral, Esta du a is e Muni ci pa is com ações
da sociedade civil, permitiria, sem dúvida, eliminar o
problema básico do País – o da infância abandonada,
sem lar, sem alimentação adequada, sem preparo
educacional, sem perspectivas para o futuro.
Esta ação, Sr. Presidente, mais do que de recursos, depende de uma nova compreensão de prioridades e de uma nova von ta de po lí ti ca. Se ado tás se mos,
estaríamos pagando a maior dívida social do País,
hoje, e estaríamos colocando as bases seguras para
um novo Brasil, um Brasil diferente, amanhã.
Dentro deste contexto de resgatar o Brasil mais
necessitado, meu objetivo, hoje, Sr. Presidente, é regis trar a di men são que vem to man do em meu Esta do,
o Programa Banco da Gente, por meio do qual o Governo do Tocantins criou um rigoroso instrumento de
ampliação de emprego e renda desconcentrados,
atingindo as áreas periféricas, o microempresário, o
empreendedor em potencial.
Segundo informa o Relatório do Banco da Gente, apresentado pelo Instituto Divino Espírito Santo –
Prodivino, órgão que coordena operacionalmente diversos programas sociais no Estado, no ano 2000, o
Banco da Gente financiou 2.999 projetos, investindo
um to tal de R$ 4.481.931,43, o que sig ni fi ca di zer que
o valor médio dos financiamentos situa-se em torno
de R$ 1.490,00, por pro je to. Esses va lo res per mi ti ram
atender a 77% das solicitações havidas, em 95 Municípios do Esta do, ou seja, em cer ca de 70% dos Mu ni cípios, incluindo desde os Municípios de maior porte,
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como Palmas, Araguaína e Gurupi, onde foram financiados em torno de 50% dos projetos, até pequenas
cidades – a maioria, como Jarina, Barra do Ouro, Tupirama ou Sucupira, para citar alguns exemplos, distribuídos do norte ao sul do Estado.
De outra parte, é importante registrar, Sr. Presiden te, que os Pro je tos fi nan ci a ram 20 ra mos di ver sos
de ati vi da des, na área de agri cul tu ra, ar te sa na to, confecções, bebidas, oficinas mecânicas, restaurantes,
transporte, ar tefatos de bambu, vime, junco, palha,
couro, peles e semelhantes.
Cal cu la-se que fo ram cri a dos mais de 5.000 em pregos diretos e beneficiadas cer ca de 20.000 pes so as. De outra forma, deve-se assinalar que os primeiros retornos indicam que é mínima a ina dim plên cia do
programa, o que demonstra a correção, o espírito de
responsabilidade e a imensa boa vontade que caracteriza o povo brasileiro, sobretudo suas classes menos favorecidas.
Concluo, Sr. Presidente, nobres Senadores, assinalando o fato de que a criação de um emprego em
setores de pon ta, como o se tor quí mi co, por exem plo,
exi ge um in ves ti men to da or dem de 50 mil dó la res por
emprego criado. Sei que, por pressuposto, a relação
investimento/emprego criado nas empresas de ponta
é muito maior do que os criados por meio de programas como o do Ban co da Gen te. Tam bém mu i to ma i or
é a capacidade daque les se to res de dinamizar a eco nomia.
Mas, de ou tro lado, mu i to ma i or é tam bém a ten dên cia dos in ves ti men tos de pon ta de ge rar a con cen tração de renda, a concentração do capital e, portanto, a exclusão de um número maior de pessoas, do
emprego, da renda, do acesso à propriedade. Concentrando, exclui.
Não se condenam os investimentos de ponta
pois há razões que os justifiquem, e eles são necessários embora não de ves sem ser pri o ri tá ri os nas po líticas governamentais, porque a iniciativa privada tem
uma dinâmica própria que lhes permite investir, independentemente das políticas governamentais.
Devo afirmar que é possível, que é economicamente viável, e que é socialmente necessário investir
em pro gra mas que dis tri bu em a ren da, que am pli am o
emprego, pois é por este caminho, mais do que pelos
investimentos concentrados que se constrói a sociedade participativa, justa e democrática. E devo dizer,
Sr. Pre si den te, que em bo ra a eco no mia pos sa ser um
dos instrumentos de construção da sociedade, construir a sociedade é mais importante que construir a
economia.
Muito obrigado.
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O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com enorme sa tisfação que vejo consolidar-se um projeto que sempre reputei da maior relevância para o desenvolvimen to de meu Esta do: re fi ro-me à cri a ção e im plan ta ção do Campus Universitário da Região Norte-Mato-Grossense.
Assim, ao tomar ciência do encaminhamento à
Presidência da República de proposta nesse sentido,
elaborada pela Universidade Federal de Mato Grosso, com a adesão dos Municípios da região, não pos so deixar de manifestar meu total apoio à iniciativa e
minha disposição de contribuir para o bom acolhimento do pleito.
Nesse sentido, manifesto ao Plenário do Senado Federal as justificativas que fazem a criação do
Campus Universitário da Região Nor te-Mato-Grossense uma das demandas mais importantes para o
Estado de Mato Grosso.
Essas justificativas abrangem, como não poderia deixar de ser, razões de ordem econômica e de
natureza educacional. Comecemos pelas primeiras.
Como deve ser do conhecimento de todos, a re gião do Município de Sinop, no Estado de Mato Gros so, encontra-se em plena fase de crescimento e de
desenvolvimento de seu po ten ci al eco nô mi co e po pulacional.
Composta por oito microrregiões, com uma população estimada em 600.000 habitantes, essa região é, hoje, responsável por 25% da arrecadação de
Mato Grosso, com o desenvolvimento de atividades
econômicas assentadas na agropecuária, por meio
das culturas de soja, algodão, arroz, milho, exploração de madeira e pecuária de corte, possuindo, ainda, alto po ten ci al para con so li da ção de um par que in dustrial.
Somente na última safra, a região produziu em
torno de 2,8 milhões de toneladas de soja e 750 mil
toneladas de arroz, o que a coloca entre os maiores
pro du to res de grãos do País, sem con tar sua ex cep ci onal performance na produção de algodão e na criação de três milhões de bovinos.
Esses índices aumentarão consideravelmente
com a conclusão do asfaltamento da BR-163, que liga rá Si nop, ci da de-pólo da re gião, ao Por to de San ta rém a 1.270 km, sig ni fi can do uma re du ção pela me ta de das distâncias percorridas, hoje, até os portos do
Centro-Sul do País.
O Município de Sinop, aos 20 anos de existência, e com uma população próxima a 80.000 habitan-
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tes, tem-se destacado como um dos que mais cresceu nos últimos quatro anos, apresentando um aumento de 37%.
Terceiro Município em arrecadação de Mato
Gros so, Si nop, que tem sua eco no mia ba se a da na in dústria madeireira, no comércio e nos serviços, iniciou uma diversificação em suas atividades, a partir de
1995, com aplicações de técnicas modernas de manejo sustentado, pesquisa, reposição florestal, pecuária e agricultura, essa última com uma das mais
altas taxas de produtividade do País no cultivo de
soja, arroz, milho e algodão.
Outro ponto de apoio da economia é a construção ci vil. Impul si o na do pelo cres ci men to po pu la ci o nal
da ci da de, que é de 8,5% ao ano, o se tor re gis tra uma
média de 1.200 novas edificações a cada doze meses.
Por sua localização privilegiada e pela infra-estrutura de transporte, energia, rede hoteleira, e ser viços de saúde, Sinop tornou-se pólo de uma região
que conta, hoje, com uma população escolarizável
em torno de 206.790, no ensino fundamental e
132.861, no en si no mé dio, apre sen tan do uma ex pan são nesse grau de ensino por volta de 79,3%.
Apesar de todo esse potencial em termos econô mi cos e do avan ço con si de rá vel no que diz res pe i to
à oferta de vagas nas escolas de ensino fundamental
e médio, a região não conta, ainda, com expressivo
atendimento às suas necessidades relativas ao ensino superior.
A presença da Universidade Federal de Mato
Gros so, com a cri a ção e im plan ta ção do Cam pus Uni versitário da Região Norte-Mato-Grossense atende
aos anseios de uma região que se ressente de capacitação para impulsionar o aumento do desempenho
econômico e a melhoria das condições de vida da po pulação.
Como vi mos, Srªs e Srs. Se na do res, são far tas e
consistentes as motivações econômicas para a implantação do Campus. A despeito de sua solidez, a
fundamentação econômica não é, entretanto, a única
razão a ser apontada. Existem, também, motivações
po lí ti cas e de man das pro pri a men te edu ca ci o na is que
dão sustentação ao projeto.
Uma dessas razões, que apresenta, ao mesmo
tempo, aspectos políticos e educacionais é a interiorização das atividades universitárias no Estado. A materialização de propostas para levar ao interior a educação superior brasileira, segundo estudiosos do assunto, começou com a criação de escolas de agrono-
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mia, ainda no século passado. Em uma tentativa de
aproximação do ensino agronômico com realidades
mais apropriadas à sua prática, foram instaladas as
Escolas de Cruz das Almas, na Bahia, de Pelotas, no
Rio Grande do Sul, surgindo, posteriormente, outras
unidades, das quais a Escola de Agronomia de Viçosa, sur gi da em 1920, foi his to ri ca men te uma das mais
importantes.
Há, igualmente, os que creditam aos jesuítas a
responsabilidade pelo começo da interiorização do
ensino superior no País, os quais, ainda no período
colonial, criaram colégios em áreas distantes do nosso território.
Todavia, o atu al per fil das ex pe riên ci as de in te riorização das universidades brasileiras foi esta belecido a partir de 1966, quando da implantação da
proposta educacional dos dirigentes que se apossaram do poder em 1964. Tomou-se como exemplo
o Sistema de Extensão Universitária Americana.
Pela via dos acordos MEC/Usaid, aqui aportaram
inúmeros docentes e técnicos dos Estados Unidos,
trazendo propostas que julgavam as mais eficazes,
no sentido de definição de um modelo universitário
brasileiro.
A pri me i ra ex pe riên cia teve como ins ti tu i ção pi oneira básica de dis se mi na ção a Uni ver si da de Fe de ral
de Santa Maria, por meio da qual, a partir de 1969, se
procedeu a um amplo processo de instalação de cursos superiores fora da sede da instituição.
A idéia de interiorização de atividades próprias
aos meios acadêmicos tem, ainda, como pontos de
referência a experiência dos Centros Rurais Universitários de Treinamento e Ação Comunitária, sur gidos, a partir de 1966, na Universidade Federal do
Rio Grande do Norte, e a Universidade Federal do
Maranhão, nascida em 1966, e que, desde o começo, consoante com o espírito da época, buscou uma
identificação de seus objetivos com os da comunidade maranhense, especialmente pela intensificação
de ações na linha da extensão universitária. Em âm bito estadual, não se pode deixar de men ci o nar a experiência da Universidade Estadual Paulista –
Unesp.
Como não se pode afirmar que esses projetos
fracassaram, por outro lado, também, não se pode di zer que a interiorização é uma realidade. O maior nú mero de va gas no en si no su pe ri or, bem como os pe di dos pela abertura de novas vagas, concentram-se
nas Regiões Sul e Sudeste. Assim, por exemplo, enquan to que nas Re giões Sul e Su des te, o sis te ma uni -
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versitário, aí incluídas universidades públicas e pri vadas, oferece, atualmente, dez vagas para cada grupo
de cem jo vens, en tre 17 e 24 anos, nas Re giões Nor te
e Cen tro-Oes te, ape nas cin co va gas es tão dis po ní veis para esses jovens, deixando de fora da universidade, a cada ano, um grande contingente de potenciais
competências, fundamentais para essas regiões cujo
desenvolvimento sustentável representa um desafio
planetário.
Ora, o desequilíbrio regional é razão direta do
desequilíbrio no desenvolvimento. Não há como negar a re la ção en tre o de sen vol vi men to e a quan ti da de
de conhecimento posto à disposição da sociedade
pelas suas unidades geradoras. Particularmente,
quando se fala em desenvolvimento sustentável, cuja
característica principal é trocar a agressividade no
tra to dos re cur sos na tu ra is pela so fis ti ca ção in te li gente que permite o máximo de aproveitamento de recursos disponíveis.
O Centro-Oeste é uma Região de ecossistema
diferenciado, com a convivência da Floresta Amazônica, do Cerrado e do Planalto, de equilíbrio delicado
e que necessita de um técnicas específicas para o
seu desenvolvimento.E é cer to que não será pos sí vel
realizar esse desenvolvimento sem que sejam coloca dos à dis po si ção da so ci e da de os me i os ne ces sá rios gerados, diretamente, da pesquisa e da qualificação dos recursos humanos ”da“ e ”para“ nossa região.
O projeto pedagógico que a UFMT propõe-se
executar no Campus Universitário do Norte-Mato-Grossense, está direcionado nesse sentido,
busca a articulação, no processo de formação, da dimensão técnico-científica com a dimensão política,
contribuindo para a formação de profissionais compro me ti dos com as ques tões téc ni cas, so ci a is e cul turais da nossa região.
Além dessas razões de natureza estratégica e
de cu nho pe da gó gi co, a cri a ção do Cam pus Uni ver sitário do Norte-Mato-Grossense vai ao encontro, tam bém, dos objetivos do Plano Nacional de Educação,
recentemente promulgado, os quais apontam para à
ga ran tia cres cen te de va gas, tam bém nos ní ve is mais
elevados de escolaridade, para corresponder às necessidades da sociedade brasileira como um todo. O
Plano prevê que, em dez anos, 30% dos jovens entre
18 e 24 anos devem estar na faculdade. Hoje, o percentual é de 11%.
Há, ainda, um outro aspecto extremamente favo rá vel à cri a ção do Cam pus, que é a re du ção da dis -
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torção entre as vagas dis po ní ve is no ensino privado e
no ensino público. O Plano Nacional de Educação
prevê que as universidades públicas não devem nun ca ter menos do que 40% das vagas oferecidas no
País. Em 1997, 40% das vagas existentes no ensino
superior eram públicas – incluindo escolas federais,
estaduais e municipais. No Censo de 1998, o número
baixou para 38%.
Além da questão quantitativa, não se pode omi tir, tam bém, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão da qua lidade do ensino. Sabe-se, já há algum tempo, que as
sucessivas avaliações do Exame Nacional de Cursos
têm confirmado o superior desempenho da universidade pública sobre as privadas. Recentemente, conforme a divulgação dos últimos resultados, caiu por
terra o último mito a respeito da universidade pública.
Ao contrário do que se pensava, os estudantes mais
ricos não estão tirando vagas de alunos pobres nas
universidades mantidas pelo Poder Público. Esses
universitários mais abonados, em geral, freqüentam
escolas privadas. Em torno de 70% dos estudantes
vêm de lares em que a renda familiar é de até 3.000
reais. Metade dos universitários completou o ensino
médio em escola pública. Quase 50% dos alunos tra balham pelo menos vinte horas por semana.
Como se vê, Srªs e Srs. Senadores, são sólidas
e abundantes as razões que justificam a iniciativa de
criação do Campus Universitário da Região Norte-Mato-Grossense. Conto, portanto, com o apoio de
to dos para a con se cu ção des se Pro je to que tra rá, ine gavelmente, enorme contribuição ao crescimento do
Estado e à melhoria da qualidade de vida de sua população, possibilitando-lhe o acesso ao ensino superior de qualidade, condição indispensável para a empregabilidade e o desenvolvimento.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com imensa satis fa ção que ocu po o ple ná rio do Se na do Fe de ral para
destacar os 266 anos de emancipação política de Ni quelândia, transcorridos no último dia 19 de março.
Lo ca li za do na re gião nor te do Esta do de Go iás, a 400
km de Go iâ nia, o Mu ni cí pio tem sua eco no mia ba se ada na ex tra ção do ní quel, em fun ção das gran des ja zi das ali existentes.
O minério não só foi o responsável pelo desenvolvimento da cidade – em 1950 a população era de
10.938 habitantes; hoje, são 38.522 habitantes –
como atraiu duas empresas que tornaram-se as prin -
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cipais geradoras de mão-de-obra da região: a Níquel
Tocantins e a Codemi.

MANIFESTO CONTRA A EXTINÇÃO
DA SUDENE

As riquezas minerais de Niquelândia, todavia,
não se res trin gi ram ao ní quel. Ape sar de exis ti rem em
escala inferior, por muitos anos também foram explorados no Mu ni cí pio o ouro, xis to be tu mi no so, di a mante, mármore, estanho, manganês, bauxita, cobalto e
ferro. De acordo com os ensinamentos da geologia,
esses minerais estão sistematicamente associados
ao ní quel.
Srªs e Srs. Senadores, o Município de Niquelândia tem ainda vocação para a agricultura, com destaque para a produção de milho, arroz e feijão, uma das
maiores do Estado. Essa diversificação de atividades
proporcionou equi lí brio na ba lan ça co mer ci al da ci dade, impedindo que a extração do níquel permanecesse como a única fonte geradora de renda e
mão-de-obra.
Ex-distrito do antigo Município de Traíras, Niquelândia era chamada inicialmente de São José do
Alto Tocantins. Das elevações que cercam o Município, destaque para as serras do Indaiá, do Cocal, dos
Borges, da Mantiqueira e do Tongonhão, além dos
morros do Chapéu e Tira Chapéu.
Entre as festas religiosas, chama atenção a romaria do Muquém, uma das mais tradicionais do
Estado de Go iás. Dis tan te 45 km de Ni que lân dia, o lo cal recebe milhares de fiéis todos os anos entre os
dias 10 a 15 de agosto. Niquelândia promove ainda a
Festa do Divino Espírito Santo, de 25 de maio a 3 de
junho, e a Congada, em 25 de julho.

A Sudene é parte integrante da História do Brasil republicano. Sua criação, na segunda metade dos anos cinqüenta, simbolizou a luta da sociedade brasileira pela conquista da modernidade. O processo iniciado
com a Revolução de 1930, tendo na Era
Vargas seu condutor, encontrou nos Anos
JK sua expressão definitiva. Era o Brasil esforçando-se por ser contemporâneo da História que o século XX protagonizava. Um
país que começava a acreditar em si mesmo, a descobrir suas potencialidades e capacidade criadora. Uma Nação que principiava a compreender o atraso e a miséria
como fato social, historicamente produzido,
que exigia ser superado. Vivia-se, pois, um
momento privilegiado de nossa trajetória
como Nação e Estado: tomava-se a História
pelas mãos, impulsionado pelo sonho de
construção de uma sociedade mais justa e
democrática, agindo vigorosamente em prol
do desenvolvimento, que haveria de minimizar os desequilíbrios sociais e regionais.
A Sudene é polo central dessa História. Daí, errarem – e errarem profundamente
– os que, por desconhecimento histórico ou
mera arrogância, identificam-na como simples agência de fomento, órgão da burocracia do Estado ou tão- somente um conselho
onde técnicos discutem projetos voltados
para o desenvolvimento regional. Ela é isso
e muito mais. Alavanca poderosa a impulsionar a transformação da paisagem social e
econômica do Nordeste, esse mesmo Nordeste que sustentou o projeto econômico
que garantiu os primeiros séculos de colonização do Brasil, a SUDENE é, muito provavelmente, o emblema maior da luta da modernização do País, encetada pelos brasileiros, sob a liderança do grande estadista
Juscelino Kubitschek, e que não parou no
tempo.
A Sudene contribuiu, em muito, para a
construção da nova História brasileira. Extinguí-la significa aceitar a tese – absurda – de
que as desigualdades foram vencidas entre
nós.
Eventuais desvios ou equívocos porventura existentes em sua atuação podem e

Srªs e Srs. Se na do res, a im plan ta ção do lago de
Serra da Mesa mudou o per fil tu rís ti co de Niquelândia
e de ou tros Mu ni cí pi os da re gião, como Mi na çu e Uru açu. Todos eles aproveitam-se hoje das inúmeras
vantagens proporcionadas pelo lago, principalmente
em função da grande quantidade de turistas que pas saram a desfrutar desse benefício, para ampliar suas
divisas.
Di an te de tudo que aqui foi ex pos to so bre as po tencialidades de Niquelândia, resta-me parabenizar
os habitantes e o Prefeito Luiz Teixeira Chaves pelos
226 anos de emancipação política do Município e de sejar-lhes muito mais progresso e desenvolvimento
nos anos que estão por vir.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Senadores, passo a ler o seguinte
manifesto:
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devem ser apurados e convenientemente
punidos; jamais, todavia, poderão justificar a
pena de morte de uma instituição vitoriosa.
O Nordeste não aspira nada mais que
justiça. Não precisa da comiseração ou da
piedade de quem quer que seja. Apenas
exige que não coloquem obstáculos ao seu
desenvolvimento. A Sudene sempre foi o
instrumento eficaz, técnica e financeiramente, para a consecução desse legítimo objetivo. Extinguí-la será atitude politicamente
inadequada, economicamente injustificável
e tecnicamente insustentável.
O Brasil, que, com a independência,
conseguiu a proeza de manter sua integridade territorial e cultural, não admite apartar
irmãos do processo de desenvolvimento nacional. O Brasil não aceitará esse crime
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que, ferindo de morte a Sudene, atingirá o
Nordeste e toda a nacionalidade.
Brasília, 4 de abril de 2001.
Dia Nacional da luta contra a extinção da Sudene.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
O Srs. Senadores Osmar Dias e Carlos Bezerra enviaram à Mesa proposições que, em face do disposto
no art. 235, inciso III, letra a, do Regimento Interno,
serão lidas na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 09
minutos.)
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SENADO FEDERAL
Ata da 30ª Sessão Não Deliberativa
em 6 de abril de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão e Mozarildo Cavalcanti
(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor Mo zarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

Nº 195, de 2001 (nº 311/2001, na ori gem), en caminhando cópia do Decreto de 29 de março de 2001,
que abre ao Orçamento de Investimento, em favor da
Companhia Docas do Ceará, crédito suplementar no
valor de R$339.000,00 (trezentos e trinta e nove mil
reais), para os fins que especifica.
As men sa gens nºs 192 à 195, de 2001-CN vão à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.

EXPEDIENTE

MATÉRIAS RECEBIDAS

MENSAGENS

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 181, DE 1989
(Nº 5.788/90, naquela Casa)

Nº 192, de 2001 – CN (nº 299/2001, na origem),
encaminhando cópia do Decreto de 23 de março de
2001, que abre aos Orça men tos fis cal e da Se gu ri dade Social da União, em favor do Ministério da Fazenda e do Ministério da Previdência e Assistência Social, crédito suplementar no valor global de R$ 15.
795.458,00 (quinze milhões, setecentos e noventa e
cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e oito reais), para
reforço das dotações consignadas nos orçamentos
vigentes.
Nº 193, de 2001 – CN (nº 300/2001, na origem),
encaminhando cópia do Decreto de 27 de março de
2001, que abre ao Orça men to Fis cal da União, em fa vor do Ministério da Defesa, crédito suplementar no
valor de R$ 1.093.075,00 (um milhão, noventa e três
mil, setenta e cinco reais), para reforço das dotações
consignadas no orçamento vigente.
Nº 194, de 2001 (nº 301/2001, na ori gem), en caminhando cópia do Decreto de 28 de março de 2001,
que abre ao Orça men to Fis cal da União cré di to su ple men tar no va lor de R$ 5.000.000,00 (cin co mi lhões de
reais), em favor do Ministério da Defesa, para reforço
de dotações consignadas no vigente orçamento.

Regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da Política Urbana e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Diretrizes Gerais
Art. 1º Na execução da Política Urbana, de que
tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal,
será aplicado o previsto nesta lei.
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta lei,
denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas
de ordem pública e interesse social que regulam o
uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo,
da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem
como do equilíbrio ambiental.
Art. 2º A Política Urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade urbana, me di an te as se guintes diretrizes gerais:
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I – garantia do direito a cidades sustentáveis,
entendido como o direito à terra urbana, à moradia,
ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana,
ao transporte e serviços pú bli cos, ao tra ba lho e ao la zer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas
dos vários seg men tos da co mu ni da de na for mu la ção,
execução e acompanhamento de planos, programas
e projetos de desenvolvimento urbano;
III – cooperação entre os go ver nos, a ini ci a ti va priva da e os de ma is se to res da so ci e da de no pro ces so de
urbanização, em atendimento ao interesse social;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das
atividades econômicas do município e do território
sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir
as distorções do crescimento urbano e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos
interesses e necessidades da população e às características locais;
VI – ordenação e con tro le do uso do solo, de for ma a evitar:
a) a uti li za ção ina de qua da dos imó ve is ur ba nos;
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso
excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de
tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente;
e) a retenção especulativa de imóvel urbano,
que resulte na sua subutilização ou não-utilização;
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
VII – integração e complementaridade entre as
atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob sua área de influência;
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental,
social e econômica do município e do território sob
sua área de influência;
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus de correntes do processo de urbanização;
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X – adequação dos instrumentos de política
econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de
modo a privilegiar os investimentos geradores de
bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes
segmentos sociais;
XI – recuperação dos investimentos do Poder
Público de que tenha resultado a valorização de imó veis urbanos;
XII – proteção, preservação e recuperação do
meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
XIII – audiência do Poder Público municipal e da
população interessada nos processos de implantação de empreendi mentos ou atividades com efeitos
potencialmente negativos sobre o meio ambiente na tural ou construído, o conforto ou a segurança da população;
XIV – regularização fundiária e urbanização de
áreas ocupadas por população de baixa renda median te o es ta be le ci men to de nor mas es pe ci a is de ur banização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e
as normas ambientais;
XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o au mento da oferta dos lotes e unidades habitacionais;
XVI – isonomia de condições para os agentes
públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse social.
Art. 3º Compete à União, entre outras atribuições de interesse da Política Urbana:
I – legislar sobre normas gerais de direito urbanístico;
II – le gis lar so bre nor mas para a co o pe ra ção entre a União, os Estados, o Distrito Fe de ral e os Mu ni cípios em relação à Política Urbana, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem–estar em
âmbito nacional;
III – pro mo ver, por ini ci a ti va pró pria e em con junto com os Estados, o Distrito Fe de ral e os Mu ni cí pi os,
programas de construção de moradias e a melhoria
das con di ções ha bi ta ci o na is e de sa ne a men to bá si co;
IV – instituir diretrizes para o desenvolvimento
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos;
V – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social.
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CAPÍTULO II
Dos Instrumentos da Política Urbana
Seção I
Dos instrumentos em geral
Art. 4º Para os fins desta lei, serão utilizados,
entre outros instrumentos:
I – planos nacionais, regionais e estaduais de
ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
II – planejamento das regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões;
III – planejamento municipal, em especial:
a) Plano Diretor;
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;
c) zoneamento ambiental;
d) plano plurianual;
e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
f) gestão orçamentária participativa;
g) planos, programas e projetos setoriais;
h) planos de desenvolvimento econômico e social;
IV – institutos tributários e financeiros:
a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana;
b) contribuição de melhoria;
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
V – institutos jurídicos e políticos:
a) desapropriação;
b) servidão administrativa;
c) limitações administrativas;
d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano;
e) instituição de unidades de conservação;
f) ins ti tu i ção de zo nas es pe ci a is de in te res se social;
g) concessão de direito real de uso;
h) con ces são de uso es pe ci al para fins de mo ra dia;
i) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
j) usucapião especial de imóvel urbano;
l) direito de superfície;
m) direito de preempção;
n) outorga onerosa do direito de construir e de
alteração de uso;
o) transferência do direito de construir;
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p) operações urbanas consorciadas;
q) regularização fundiária;
r) assistência técnica e jurídica gratuita para as
comunidades e grupos sociais menos favorecidos;
s) referendo popular e plebiscito;
VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e
estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).
§ 1º Os instrumentos mencionados neste artigo
regem– se pela legislação que lhes é própria, observado o disposto nesta lei.
§ 2º Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos
ou entidades da Administração Pública com atuação
específica nessa área, a concessão de direito real de
uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente.
§ 3º Os instrumentos previstos neste ar tigo que
demandam dispêndio de recursos por parte do Poder
Pú bli co mu ni ci pal de vem ser ob je to de con tro le so ci al,
garantida a participação de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil.
Seção II
Do parcelamento, edificação ou
utilização compulsórios
Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no Plano Diretor poderá de ter mi nar o par ce la mento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado,
devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação.
§ 1º Considera-se subutilizado o imóvel:
I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo
de fi ni do no Pla no Di re tor ou em le gis la ção dele de corrente;
II – utilizado em desacordo com a legislação ur banística ou ambiental.
§ 2º O proprietário será notificado pelo Poder
Executivo municipal para o cumprimento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no Cartório
de Registro de Imóveis.
§ 3º A notificação far-se-á:
I – por funcionário do órgão competente do Poder Público municipal, ao proprietário do imóvel ou,
no caso de este ser pessoa jurídica, a quem te nha poderes de gerência geral ou administração;
II – por edi tal quan do frus tra da, por três ve zes, a
ten ta ti va de no ti fi ca ção na for ma pre vis ta pelo in ci so I.
§ 4º Os pra zos a que se re fe re o caput não po de rão ser inferiores a:
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I – um ano, a partir da notificação, para que seja
pro to co la do o pro je to no ór gão mu ni ci pal com pe ten te;
II – dois anos, a partir da aprovação do projeto,
para iniciar as obras do empreendimento.
§ 5º Em empreendimentos de grande porte, em
caráter excepcional, a lei municipal específica a que
se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando–se que o projeto aprovado compreenda o empreendimento como um todo.
Art. 6º. A transmissão do imóvel, por ato inter vi vos ou causa mortis, posterior à data da notificação,
transfere as obrigações de parcelamento, edificação
ou utilização previstas no art. 5º, sem interrupção de
quaisquer prazos.
Seção III
Do IPTU progressivo no tempo
Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art.
5º, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no §
5º do art. 5º, o município procederá à aplicação do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urba na (IPTU) pro gres si vo no tem po, me di an te a ma joração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos.
§ 1º O valor da alíquota a ser aplicado a cada
ano será fixado na lei específica a que se refere o caput do art. 5º e não excederá a duas vezes o valor referente ao ano anterior, respeitada a alíquota máxima
de quinze por cento.
§ 2º Caso a obrigação de parcelar, edificar ou
utilizar não esteja atendida em cinco anos, o município manterá a cobrança pela alíquota máxima, até
que se cumpra a referida obrigação, garantida a prer rogativa prevista no art. 8º.
§ 3º É vedada a concessão de isenções ou de
anistia relativas à tributação progressiva de que trata
este artigo.
Seção IV
Da desapropriação com pagamento em títulos
Art. 8º Decorridos cinco anos de cobrança do
IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o município poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida
pública.
§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia
aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados
no prazo de até dez anos, em prestações anuais,
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iguais e su ces si vas, as se gu ra dos o va lor real da in denização e os juros legais de seis por cento ao ano.
§ 2º O valor real da indenização:
I – refletirá o valor da base de cálculo do IPTU,
descontado o montante incorporado em função de
obras realiza das pelo Poder Público na área onde o
mesmo se lo ca li za após a no ti fi ca ção de que tra ta o §
2º do art. 5º;
II – não computará expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios.
§ 3º Os tí tu los de que tra ta este ar ti go não te rão
poder liberatório para pagamento de tributos.
§ 4º O Município procederá ao adequado aproveitamento do imó vel no pra zo má xi mo de cin co anos,
contado a partir da sua incorporação ao patrimônio
público.
§ 5º O aproveitamento do imó vel po de rá ser efe tivado diretamente pelo Poder Público ou por meio de
alienação ou concessão a terceiros, observando-se,
nestes casos, o devido procedimento licitatório.
§ 6º Ficam mantidas para o adquirente de imóvel
nos termos do § 5º as mesmas obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 5º.
Seção V
Da usucapião especial de imóvel urbano
Art. 9º Aquele que possuir como sua área ou
edificação urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e
sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de
sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não
seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1º O título de domínio será conferido ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente
do estado civil.
§ 2º O direito de que trata este artigo não será
reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
§ 3º Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da
abertura da sucessão.
Art. 10. As áreas ur ba nas com mais de du zen tos
e cin qüen ta me tros qua dra dos, ocu pa das por po pu lação de baixa renda para sua moradia, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, onde não for possível iden ti fi car os ter re nos ocu pa dos por cada pos suidor, são susceptíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural.
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§ 1º O possuidor pode, para o fim de contar o
pra zo exi gi do por este ar ti go, acres cen tar sua pos se à
de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas.

Seção VI
Da concessão de uso especial
para fins de moradia

§ 2º A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo Juiz, mediante sentença, a
qual servirá de título para registro no Cartório de Registro de Imóveis.
§ 3º O Na sen ten ça, o Juiz atri bu i rá igual fra ção

Art. 15. Aquele que possuir como sua área ou
edificação urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados situada em imóvel público, por cinco
anos, inin ter rup ta men te e sem opo si ção, uti li zan do–a
para sua moradia ou de sua família, tem o direito à
concessão de uso especial para fins de moradia em
relação à referida área ou edificação, desde que não
seja proprietário ou concessionário de outro imóvel
urbano ou rural.
§ 1º A concessão de uso especial para fins de
moradia será conferida de forma gratuita ao homem
ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
§ 2º O direito de que trata este artigo não será re co nhe ci do ao mes mo con ces si o ná rio mais de uma vez.
§ 3º Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua, de pleno direito, a posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da
abertura da sucessão.

ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe,
salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas.
§ 4º o condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos
condôminos, no caso de execução de urbanização
posterior à constituição do condomínio.
§ 5º As deliberações relativas à administração
do condomínio especial serão tomadas por maioria
de votos dos condôminos presentes, obrigando também os demais, discordantes ou ausentes.
Art. 11. Na pendência da ação de usucapião es pecial urbana, ficarão sobrestadas quaisquer outras
ações, petitórias ou possessórias, que venham a ser
propostas relativamente ao imóvel usucapiendo.
Art. 12. São partes legítimas para a propositura
da ação de usucapião especial urbana:
I – o possuidor, isoladamente ou em litisconsórcio originário ou superveniente;
II – os possuidores, em estado de composse;
III – como subs ti tu to pro ces su al, a as so ci a ção de
moradores da comunidade, regularmente
constituída, com personalidade jurídica, desde que
explicitamente autorizada pelos representados.
§ 1º Na ação de usucapião especial urbana é
obrigatória a intervenção do Ministério Público.
§ 2º O autor terá os benefícios da justiça e da
assistência judiciária gratuita, inclusive perante o
Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 13. A usucapião especial de imóvel urbano
poderá ser invocada como matéria de defesa, valendo a sentença que a reconhecer como título para registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 14. Na ação judicial de usucapião especial
de imóvel urbano, o rito processual a ser observado
é o sumário.

Art. 16. Nas áreas urbanas com mais de duzentos e cin qüen ta me tros qua dra dos si tu a das em imó vel
pú bli co, ocu pa das por po pu la ção de ba i xa ren da para
sua mo ra dia, por cin co anos, inin ter rup ta men te e sem
oposição, onde não for possível iden ti fi car os ter re nos
ocupados por cada possuidor, a concessão de uso
especial para fins de mo ra dia será con fe ri da de for ma
coletiva, desde que os possuidores não sejam concessionários de outro imóvel urbano ou rural.
Parágrafo único. Aplicam–se no caso de que tra ta o caput, no que cou ber, as dis po si ções dos § 1º a 5º
do art. 10.
Art. 17. No caso de ocupação em área de risco,
o Poder Público garantirá ao possuidor o exercício do
direito de que tratam os arts. 15 e 16 em outro local.
Art. 18. O título de concessão de uso especial
para fins de moradia será obtido pela via administrativa pe ran te o ór gão com pe ten te da Admi nis tra ção Pú blica ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela
via judicial.
§ 1º Em caso de ação judicial, a concessão de
uso es pe ci al para fins de mo ra dia será de cla ra da pelo
juiz, mediante sentença.
§ 2º O tí tu lo con fe ri do por via ad mi nis tra ti va ou a
sentença judicial servirão para efeito de registro no
Cartório de Registro de Imóveis.
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§ 3º Aplicam–se à concessão de uso especial
para fins de moradia, no que couber, as disposições
estabelecidas nos arts. 11, 12 e 13.
Art. 19. O direito à concessão de uso especial
para fins de moradia é transferível por ato inter vivos
ou causa mortis.
Art. 20. O direito à concessão de uso especial
para fins de moradia extingue–se, retornando o imóvel ao domínio público, no caso de:
I – o concessionário dar ao imóvel destinação
diversa da moradia para si ou sua família;
II – os concessionários remembrarem seus imó veis.
Parágrafo único. A extinção de que tra ta este ar tigo será averbada no Cartório de Registro de Imóveis, por meio de declaração consubstanciada do Poder
Público concedente.
Seção VII
Do direito de superfície
Art. 21. O pro pri e tá rio ur ba no po de rá con ce der a
outrem o di re i to de su per fí cie do seu ter re no, por tem po de ter mi na do ou indeterminado, mediante escritura
pú bli ca re gis tra da no Car tó rio de Re gis tro de Imó ve is.
§ 1º O direito de superfície abrange o direito de
uti li zar o solo, o sub so lo ou o es pa ço aé reo re la ti vo ao
terreno, na formaestabelecida no contratorespectivo,
atendida a legislação urbanística.
§ 2º A con ces são do di re i to de su per fí cie po de rá
ser gratuita ou onerosa.
§ 3º o superficiário responderá integralmente
pelos encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade superficiária, arcando, ainda, proporcionalmente à sua parcela de ocupação efetiva, com os encar gos e tri bu tos so bre a área ob je to da con ces são do
direito de superfície, sal vo dis po si ção em con trá rio do
contrato respectivo.
§ 4º o direito de superfície pode ser transferido a
ter ce i ros, obe de ci dos os ter mos do con tra to res pec ti vo.
§ 5º Por morte do superficiário, os seus direitos
transmitem–se a seus herdeiros.
Art. 22. Em caso de alienação do terreno, ou do
direito de superfície, o superficiário e o proprietário,
respectivamente, terão direito de preferência, em
igualdade de condições à oferta de terceiros.
Art. 23. Extingue-se o direito de superfície:
I – pelo advento do termo;
II – pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário.
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Art. 24. Extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o pleno domínio do terreno, bem
como das acessões e benfeitorias introduzidas no
imóvel, independentemente de indenização, se as
partes não houverem estipulado o contrário no respectivo contrato.
§ 1º Antes do termo final do contrato, extinguir-se–á o direito de superfície se o superficiário der
ao terreno destinação diversa daquela para a qual for
concedida.
§ 2º A extinção do direito de superfície será
averbada no Cartório de Registro de Imóveis.
Seção VIII
Do Direito de Preempção
Art. 25. O direito de preempção confere ao Poder Público municipal preferência para aquisição de
imó vel ur ba no ob je to de ali e na ção one ro sa en tre particulares.
§ 1º Lei municipal, baseada no Plano Diretor,
delimitará as áreas em que incidirá o direito de preemp ção e fi xa rá pra zo de vi gên cia, não su pe ri or a cin co anos, re no vá vel a par tir de um ano após o de cur so
do prazo inicial de vigência.
§ 2º O di re i to de pre emp ção fica as se gu ra do durante o prazo de vigência fixado na forma do 1º, independentemente do número de alienações referentes
ao mesmo imóvel.
Art. 26. O direito de preempção será exercido
sempre que o Poder Público necessitar de áreas
para:
I – regularização fundiária;
II – execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;
III – constituição de reserva fundiária;
IV – ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V – im plan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e co munitários;
VI – criação de espaços públicos de lazer e áre as verdes;
VII – criação de unidades de conservação ou
proteção de outras áreas de interesse ambiental;
VIII – proteção de áreas de interesse histórico,
cultural ou paisagístico;
IX – outras finalidades de interesse social ou de
utilidade pública, definidas no Plano Diretor.
Parágrafo único. A lei municipal prevista no § 1º
do art. 25 de ve rá en qua drar cada área em que in ci di rá
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o direito de preempção em uma ou mais das finalidades enumeradas por este artigo.
Art. 27. O proprietário deverá no ti fi car sua in tenção de alienar o imóvel, para que o município, no pra zo má xi mo de trin ta dias, ma ni fes te por es cri to seu in teresse em comprá–lo.
§ 1º À notificação mencionada no caput será
ane xa da pro pos ta de com pra as si na da por ter ce i ro interessado na aquisição do imóvel, da qual constarão
preço, condições de pagamento e prazo de validade.
§ 2º O município fará publicar, em órgão ofi ci al e
em pelo menos um jornal local ou regional de grande
circulação, edital de avi so da no ti fi ca ção re ce bi da nos
ter mos do caput e da intenção de aquisição do imóvel
nas condições da proposta apresentada.
§ 3º Transcorrido o prazo mencionado no caput
sem manifestação, fica o proprietário autorizado a re alizar a alienação para terceiros, nas condições da
proposta apresentada.
§ 4º Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica obrigado a apresentar ao município, no pra zo de trinta dias, cópia do instru men to pú bli co de alienação do imóvel.
§ 5º A ali e na ção pro ces sa da em con di ções di versas da proposta apresentada é nula de pleno direito.
§ 6º Ocor ri da a hi pó te se pre vis ta no § 5º, o mu ni cípio poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de
cálculo do IPTU ou pelo valor indicado na proposta
apresentada, se este for inferior àquele.
Seção IX
Da Outorga Onerosa do Direito de Construir
Art. 28. O Plano Diretor poderá fixar áreas nas
quais o direito de construir poderá ser exercido acima
do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.
§ 1º Para os efeitos desta lei, coeficiente de
aproveitamento é a relação entre a área edificável e a
área do terreno.
§ 2º O Plano Diretor poderá fixar coeficiente de
aproveitamento bá si co úni co para toda a zona ur ba na
ou diferenciado para áreas específicas dentro da
zona urbana.
§ 3º O Plano Diretor definirá os limites máximos
a serem atingidos pelos coeficientes de aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infra-estrutura existente e o aumento de densidade esperado em cada área.
Art. 29. O Plano Diretor poderá fixar áreas nas
quais poderá ser permitida alteração de uso do solo,
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me di an te con tra par ti da a ser prestada pelo beneficiário.
Art. 30. Lei muni ci pal es pe cí fi ca es ta be le ce rá as
con di ções a se rem ob ser va das para a ou tor ga one ro sa do direito de construir e de alteração de uso, determinando:
I – a fórmula de cálculo para a cobrança;
II – os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga;
III – a contrapartida do beneficiário.
Art. 31. Os recursos auferidos com a adoção da
ou tor ga one ro sa do di re i to de cons tru ir e de al te ra ção
de uso serão aplicados com as finalidades previstas
nos incisos I a IX do art. 26.
Seção X
Das operações urbanas consorciadas
Art. 32. Lei municipal específica, baseada no
Pla no Di re tor, po de rá de li mi tar área para apli ca ção de
operações consorciadas.
§ 1º Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação
dos proprietários, moradores, usuários permanentes
e investidores privados, com o objetivo de alcançar
em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.
§ 2º Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas:
I – a modificação de índices e características de
parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo,
bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente;
II – a regularização de construções, re for mas ou
ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente.
Art. 33. Da lei es pe cí fi ca que apro var a ope ra ção
urbana consorciada constará o plano de operação ur bana consorciada, contendo, no mínimo:
I – definição da área a ser atingida;
II – programa básico de ocupação da área;
III – programa de atendimento econômico e soci al para a po pu la ção di re ta men te afe ta da pela ope ração;
IV – finalidades da operação;
V – estudo prévio de impacto de vizinhança;
VI – contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em
fun ção da uti li za ção dos be ne fí ci os pre vis tos nos in cisos I e II do § 2º do art. 32;
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VII – for ma de con tro le da ope ra ção, obri ga to ri amente com par ti lha do com repre sen ta ção da so ci e dade civil.
§ 1º Os recursos ob ti dos pelo Po der Pú bli co muni ci pal na for ma do in ci so VI des te ar ti go se rão apli ca dos exclusivamente na própria operação urbana con sorciada.
§ 2º A partir da aprovação da lei específica de
que trata o caput, são nulas as licenças e autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas
em desacordo com o plano de operação urbana con sorciada.
Art. 34. A lei específica que aprovar a operação
urbana consorciada poderá prever a emissão pelo
Município de quantidade determinada de certificados
de potencial adicional de construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação.
§ 1º Os certificados de potencial adicional de
construção serão livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área
objeto da operação.
§ 2º Apresentado pedido de licença para constru ir, o cer ti fi ca do de po ten ci al adi ci o nal será uti li za do
no pagamento da área de construção que supere os
padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela lei específica
que aprovar a operação urbana consorciada.
Seção XI
Da transferência do direito de construir
Art. 35. Lei municipal,baseada no Plano Diretor,
poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar,
mediante escritura pública, o direito de construir previsto no Plano Diretor ou em legislação urbanística
dele de cor ren te, quan do o re fe ri do imó vel for con si derado necessário para fins de:
I – implantação de equipamentos urbanos e co munitários;
II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural;
III – servir a programas de regularização fundiária, ur ba ni za ção de áre as ocu pa das por po pu la ção de
baixa renda e habitação de interesse social.
§ 1º A mesma faculdade poderá ser concedida
ao pro pri e tá rio que doar ao Poder Pú bli co seu imó vel,
ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III
do caput.
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§ 2º A lei municipal referida no caput estabelece rá as con di ções re la ti vas à apli ca ção da trans fe rência do direito de construir.
Seção XII
Do estudo de impacto de vizinhança
Art. 36. Lei municipal de fi ni rá os em pre en di mentos e atividades privados ou públicos em área urbana
que dependerão de elaboração de estudo prévio de
im pac to de vi zi nhan ça (EIV) para ob ter as li cen ças ou
autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal.
Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da
população re si den te na área e suas pro xi mi da des, in clu in do a aná li se, no mí ni mo, das se guin tes ques tões:
I – adensamento populacional;
II – equipamentos urbanos e comunitários;
III – uso e ocupação do solo;
IV – valorização imobiliária;
V – ge ra ção de trá fe go e de man da por trans por te público;
VI – ventilação e iluminação;
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e
cultural.
Parágrafo úni co. Dar-se-á pu bli ci da de aos do cumentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis
para consulta, no ór gão com pe ten te do Po der Pú bli co
municipal, por qualquer interessado.
Art. 38. A elaboração do EIV não substitui a ela boração e a aprovação de estudo prévio de impacto
ambiental (EIA), requeridas nos termos da legislação
ambiental.
CAPÍTULO III
Do Plano Diretor
Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando o atendimento das necessidades
dos ci da dãos quan to à qua li da de de vida, à jus ti ça so cial e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º.
Art. 40. O Plano Diretor, apro va do por lei mu ni cipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
§ 1º O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano
plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento
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anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele
contidas.
§ 2º O Plano Diretor deverá englobar o território
do Município como um todo.
§ 3º A lei que instituir o Plano Diretor deverá ser
revista, pelo menos, a cada dez anos;
§ 4º No processo de elaboração do Plano Diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações re pre sen ta ti vas dos vários segmentos da comunidade;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III – o aces so de qual quer in te res sa do aos do cumentos e informações produzidos.
§ 5º É nula a lei que instituir o Plano Diretor em
desacordo com o disposto no § 4º.
Art. 41. O Plano Diretor é obrigatório para cidades:
I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas;
III – onde o Poder Público municipal pretenda
utilizar os instrumentos previstos no § 4º do art. 182
da Constituição Federal;
IV – integrantes de áreas de especial interesse
turístico;
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto am biental de âmbito regional ou nacional.
§ 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do caput,
os recursos técnicos e financeiros para a elaboração
do Plano Diretor estarão inseridos entre as medidas
de compensação adotadas.
§ 2º No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de
transporte urbano integrado, compatível com o Plano
Diretor ou nele inserido.
Art. 42. O Pla no Di re tor de ve rá con ter no mí ni mo:
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para utilização, na forma
do art. 5º;
II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28,
29, 32 e 35;
III – sistema de acompanhamento e controle.
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CAPÍTULO IV
Da Gestão Democrática da Cidade
Art. 43. Para garantir a gestão democrática da
cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos:
I – órgãos colegiados de política urbana, nos ní veis nacional, estadual e municipal;
II – debates, audiências e consultas públicas;
III – conferências sobre assuntos de interesse
urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal;
IV – ini ci a ti va po pu lar de pro je to de lei e de pla nos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano;
V – referendo popular e plebiscito.
Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III
do art. 4º desta Lei incluirá a realização de debates,
audiências e consultas públicas sobre as propostas
do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias
e do orçamento anual, como condição obrigatória
para sua aprovação pela Câmara Municipal.
Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanase aglomerações urbanas incluirãoobrigatória e significativa participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas
atividades e o pleno exercício da cidadania.
CAPÍTULO V
Disposições Gerais
Art. 46. O Poder Público municipal poderá facultar
ao proprietário de área atingida pela obrigação de que
trata o caput do art. 4º, a requerimento deste, o estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel.
§ 1º Considera-se consórcio imobiliário a forma
de viabilização de planos de urbanização ou edificação por meio da qual o pro pri e tá rio trans fe re ao Po der
Públicomunicipal seu imóvel e, após a re a li za ção das
obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou edificadas.
§ 2º O valor das unidades imobiliárias a serem
en tre gues ao pro pri e tá rio será cor res pon den te ao valor do imóvel antes da execução das obras, observado o disposto no § 2º do art. 8º.
Art. 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim
como as tarifas relativas a serviços públicos urbanos,
serão diferenciados em função do interesse social.
Art. 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com atu -
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ação especifica nessa área, os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos:
I – terão, para todos os fins de direito, caráter de
es cri tu ra pú bli ca, não se aplicando o disposto no inciso II do art. 134 do Código Civil;
II – constituirão título de aceitação obrigatória
em garantia de contratos de financiamentos habitacionais.
Art. 49. Os Estados e Municípios terão o prazo
de noventa dias, a partir da entrada em vigor desta
Lei, para fixar prazos, por lei, para a expedição de diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de pro je tos de par ce la men to e de edi fi ca ção, re alização de vistorias e expedição de termo de verificação e conclusão de obras.
Pa rá gra fo úni co. Não sen do cum pri da a de ter minação do caput, fica estabelecido o prazo de sessenta dias para a realização de cada um dos referidos
atos administrativos, que valerá até que os Estados e
Municípios disponham em lei de forma diversa.
Art. 50. Os Municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos I e II do art. 41
que não tenham Plano Diretor aprovado na data de
entrada em vigor desta Lei, deverão aprová—lo no
prazo de cinco anos.
Art. 51. Para os efeitos desta Lei, aplicam-se ao
Distrito Federal e ao Governador do Distrito Federal
as disposições relativas, respectivamente, a Município e a Prefeito.
Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros
agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras
sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade
administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de ju nho de 1992, quando:
I – impedir ou deixar de garantir a participação
de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil, conforme o disposto no § 3º do art. 4º;
II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos,
o adequado aproveitamento do imóvel incorporado
ao pa tri mô nio pú bli co, con for me o dis pos to no § 4º do
art. 8º;
III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de
preempção em desacordo com o disposto no art. 25;
IV – apli car os re cur sos au fe ri dos com a ou tor ga
onerosa do direito de construir e de alteração de uso
em desacordo com o previsto no art. 30;
V – aplicar os recursos auferidos com operações con sor ci a das em de sa cor do com o pre vis to no §
1º do art. 33;
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VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos
contidos nos incisos I a III do § 4º do art. 40;
VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto no § 3º
do art. 40 e no art. 50;
VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27, pelo valor da
proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de mercado.
Art. 53. O art. 1º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so II-A:
”Art. 1º ..................................................
..............................................................
IIA – à ordem urbanística;
.............................................................”
Art. 54. O art. 4º da Lei nº 7.347, de 24 de julho
de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao
consumidor, à ordem urbanística ou aos
bens e direitos de valor ar tístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico. (NR)“
Art. 55. O art. 167, inciso I, item 28, da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar
com a seguinte redação:
”Art. 167. ...............................................
I – .........................................................
..............................................................
28) das sentenças declaratórias de
usucapião, independente da regularidade do
parcelamento do solo ou da edificação; (NR)
.............................................................”
Art. 56. O art. 167, inciso I, da Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido dos
seguintes itens 36-A, 36-B e 36-C:
”Art. 167. ...............................................
I – .........................................................
..............................................................
36A) dos termos administrativos ou
das sentenças declaratórias da concessão
de uso especial para fins de moradia, independente da regularidade do parcelamento
do solo ou da edificação;
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36B) do contrato de concessão de direito real de uso de imóvel público, independente da regularidade do parcelamento do
solo ou da edificação;
36C) da constituição do direito de superfície de imóvel urbano;
............................................................"
Art. 57. O art. 167, inciso II, da Lei nº 6.015, de
31 de dezembro de 1973, passa a vigorar acrescido
dos seguintes itens 17A, 17B e 17C:
”Art. 167. ...............................................
..............................................................
II – ........................................................
..............................................................
17A) da notificação para parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios de
imóvel urbano;
17B) da extinção da concessão de uso
especial para fins de moradia;
17C) da extinção do direito de superfície do imóvel urbano.“
Art. 58. Esta Lei entra em vigor em noventa dias
contados da data de sua publicação.
PROJETO ORIGINAL
APROVADO PELO SENADO FEDERAL
Estabelece diretrizes gerais da Política Urbana e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
TÍTULO I
Princípios e Objetivos
CAPÍTULO I
Definições
Art. 1º A po lí ti ca de de sen vol vi men to ur ba no, de
que trata o art. 182 da Constituição Federal, será orientada pelas diretrizes e demais dispositivos constantes desta Lei de Política Urbana.
Parágrafo único – Para todos os efeitos, esta Lei
será denominada Estatuto da Cidade.
Art. 2º Enten de-se por Po lí ti ca Urba na o con junto de princípios e ações que tenham como objetivo
assegurar a todos o direito à Cidade e a interação
desta com o ambiente rural.
Art. 3º Enten de-se como ga ran tia do di re i to à ci dade o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, mediante a adequada or denação do espaço urbano e a fruição dos bens, servi-
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ços e equipamentos comunitários por todos os habitantes da cidade.
Art. 4º Entende-se por urbanismo o conjunto de
ações pro mo to ras e cor re to ras da or ga ni za ção do espaço urbano de modo a permitir sua adequada fru ição pelo homem, preservando-o do processo de espoliação urbana.
Art. 5º Entende-se por direito urbanístico o con junto de pre ce i tos que dis ci pli nam ou li mi tam o uso da
pro pri e da de ur ba na em prol do bem co le ti vo, da se gurança e do bem-estar dos cidadãos.
Art. 6º Constituem objetos da Política Urbana:
I – o direito dos agentes coletivos à cidade;
II – as interrelações entre o Urbano e o Rural;
III – a distribuição social dos serviços públicos e
dos equipamentos urbanos e comunitários;
IV – o pro ces so de pro du ção do es pa ço ur ba no;
V – a ordenação da ocupação, do uso e da expansão do território urbano;
VI – a função social da propriedade.
CAPÍTULO II
Função Social da Propriedade
Art. 7º A pro pri e da de imo bi liá ria ur ba na cumpre
sua função social quando atende às exigências fundamentais do Plano Diretor, em especial:
I – democratização das oportunidades de acesso à propriedade urbana e à moradia;
II – justa distribuição dos benefícios e ônus do
processo de urbanização;
III – ajustamento da valorização da propriedade
urbana às exigências sociais;
IV – correção das distorções de valorização do
solo urbano;
V – regularização fundiária e urbanização de
áreas ocupadas por população de baixa renda;
VI – adequação do direito de construir às normas urbanísticas, aos interesses sociais e aos padrões mínimos de construção estabelecidos nesta
Lei.
Art. 8º Configuram abuso de direito e da função
social da propriedade:
I – retenção especulativa de solo urbano não
construído ou qualquer outra forma de deixá-lo subutilizado ou não utilizado;
II – recusa de oferecer à locação, sob qualquer
pretexto, imóveis residenciais não necessários à habitação do proprietário ou seus dependentes, salvo
nos casos excepcionados no Plano Diretor;
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III – manobras especulativas, diretamente ou
por intermédio de terceiros, que visem à extorsão de
preços de venda ou locação;
IV – construção ou reconversão que impliquem
a venda ou locação de habitações para população de
baixa renda com padrões inferiores aos estabelecidos no art. 41, XIV, desta Lei;
V – pos se ou do mí nio de área ur ba na ex ce den te
ao máximo fixado em módulos pelo Plano Diretor.
Art. 9º – O des res pe i to à fun ção so ci al da pro priedade, conforme definido no artigo anterior, será punido pelo Poder Público Municipal mediante a aplicação sucessiva dos instrumentos enunciados nos arts.
20 a 22 desta Lei.
TÍTULO II
Da Política Urbana
CAPÍTULO I
Diretrizes Gerais
Art. 10. A Política Urbana deverá ser orientada
pelas seguintes diretrizes gerais:
I – gestão democrática e incentivo à participação popular na formulação e execução de planos,
programas e projetos de desenvolvimento urbano,
como forma reconhecida do exercício da cidadania;
II – participação dos agentes econômicos pú blicos e pri va dos na ur ba ni za ção, em aten di men to ao in teresse social;
III – planejamento da ordenação e expansão dos
núcleos urbanos e adequada distribuição espacial da
po pu la ção e das ati vi da dos eco nô mi cas, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano;
IV – oferta de equipamentos urbanos e comunitários
adequados
às
características
sócio-econômicas locais e aos interesses e necessidades da população;
V – ordenação e controle do uso do solo, de for ma a evitar:
a) a uti li za ção ina de qua da dos imó ve is ur ba nos;
b) a proximidade de usos imcompatíveis ou inconvenientes;
c) adensamentos inadequados à infra-estrutura
urbana e aos equipamentos urbanos e comunitários
existentes ou previstos;
d) a ociosidade do solo urbano edificável;
e) a deterioração das áreas urbanizadas;
f) a especulação imobiliária;
g) a ocorrência de desastres naturais;
VI – integração e complementaridade entre as
atividades urbanas e rurais;
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VII – adequação dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimentourbano, notadamente quanto
ao sistema viário, transportes, habitação e saneamento, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar social geral e a fruição dos bens
pelos diferentes segmentos sociais;
VIII – recuperação dos investimentos do Poder
Pú bli co de que te nha re sul ta do a va lo ri za ção dos imóveis urbanos;
IX – ade qua ção dos ins tru men tos de po lí ti ca fiscal e financeira aos objetivos do desenvolvimento urbano;
X – proteção, preservação e recuperação do
meio ambiente natural e construído;
XI – proteção, preservação e recuperação do
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico;
XII – cumprimento da função social da propriedade imobiliária,prevalecente so bre o exer cí cio do di reito de propriedade individual ou coletivo.
CAPÍTULO II
Políticas Setoriais
Art. 11 A Política Urbana no âmbito municipal
constitui sistema integrado de políticas setoriais que
disciplinam:
I – a ordenação do território;
II – o controle do uso do solo;
III – a participação comunitária e a contribuição
social;
IV – o desfavelamento.
Art. 12. A política de ordenação do território en glo ba o con jun to de ações pú bli cas e pri va das so bre:
I – os aspectos funcionais, morfológicos, construtivos, sanitários e ambientais da cidade;
II – a integração cidade/campo;
III – o zoneamento;
IV – a oferta de equipamentos urbanos e comunitárias, inclusive os de habitação, saneamento e
transportes;
V – a correção das distorções do crescimento
urbano;
VI – a es co lha de ei xos na tu ra is de ex pan são urbana;
VII – a densidade das áreas urbanas.
Art. 13. A po lí ti ca de con tro le do uso do solo tem
por objetivos:
I – estabelecer as condições para o parcelamento, desmembramento e remembramento do solo
para fins ur ba nos, ob ser va da a le gis la ção per ti nen te;
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II – promover a adequada distribuição espacial
da população e das atividades econômicas;
III – ajustar o direito de construir às normas urbanísticas;
IV – cor ri gir as dis tor ções de va lo ri za ção do solo
urbano;
V – ajus tar os ta ma nhos dos lo tes ur ba nos a pa drões mínimos de qualidade de vida urbana;
VI – promover a regularização fundiária.
Parágrafo único – As ações de regularização fun diária que se combinarão com as de desfavelamento –
darão prioridade à população de baixa renda, com vistas à legalização da ocupação do solo, às dotações de
equipamentos urbanos e comunitárias e ao apoio financeiro para acesso à terra ou adaptação dos tamanhos
dos lotes às exigências do Plano Diretor.
Art. 14. A política de participação comunitária e
de contribuição social tem por objetivo assegurar aos
moradores da cidade o controle sobre a gerência dos
es pa ços ur ba nos e a jus ta re par ti ção dos cus tos e be nefícios de processo de urbanização.
Art. 15. A política de desfavelamento tem como
objetivo:
I – a erradicação das condições infra-humanas
de habitação;
II – o combate aos determinismos de localização da população de baixa ren da e aos pro ces sos ex pulsivos provocados pela especulação imobiliária;
III – a redução dos custos de instalação de moradias e equipamentos para população de baixa renda;
IV – a reserva de áreas para assentamento de
população de baixa renda.
Parágrafo único – A política de desfavelamento
evitará todo caráter segregativo e dará preferência a
renovação urbana em lugar da remoção. Quando a
re mo ção for ine vi tá vel, ter-se-á em con ta, para a lo ca lização das habitações, a necessidade de manter a
pro xi mi da de en tre os lo ca is de mo ra dia e de tra ba lho.
CAPÍTULO III
Instrumento da Política de
Desenvolvimento Urbano
Art. 16. Para assegurar o direito à cidade e sua
gestão democrática, bem como corrigir distorções no
consumo de bens comunais, o Poder Público utilizará
os seguintes instrumentos:
I – fiscais:
a) Imposto Predial e Territorial Urbano, progressivo e regressivo;
b) taxas e tarifas diferenciadas;
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c) incentivos e benefícios fiscais;
II – financeiros e econômicos:
a) fundos especiais;
b) tarifas diversificadas de serviços públicos;
c) co-responsabilização dos agentes econômicos;
III – jurídicos:
a) edificações compulsória;
b) obrigação de parcelamento ou remembramento;
c) desapropriação
d) servidão administrativa;
e) limitação administrativa;
f) tombamento;
g) direito real de concessão de uso;
h) direito de preempção;
i) direito de superfície;
j) usucapião especial;
IV – administrativos:
a) reserva de áreas para utilização pública;
b) regularização fundiária;
c) licença para construir, apoiada em código de
obras e edificações;
d) autorização para parcelamento, desmembramento ou remembramento do solo para fins urbanos,
em observância ao Plano Diretor;
V – políticos:
a) planejamento urbano, que deverá conter o
Plano Diretor;
b) participação popular;
VI – outros instrumentos previstos em lei.
§ 1º – A de sa pro pri a ção será re gi da pela le gis la ção própria, observados os preceitos desta Lei.
§ 2º – A servidão administrativa, a limitação administrativa, o tombamento e o direito real da concessão
de uso regem-se pela legislação que lhes é própria.
Art. 17. O imposto predial e territorial urbano
será progressivo e regressivo e não terá caráter expropriatório, mas guardará proporcionalidade capaz
de produzir o efeito de conversão social do direito de
propriedade urbana.
Art. 18. Os tributos sobre imó ve is ur ba nos po derão ter alí quo tas me no res em be ne fí cio dos pro pri e tários de habitações em áreas de expansão urbana, de
trabalhadores de baixa renda ou de proprietários de
úni ca mo ra dia, com pa drões mí ni mas de cons tru ção.
Art. 19. O município promoverá a recuperação
dos investimentos público;, diretamente dos proprietárias de imóveis urbanos, mediante contribuição de
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melhoria e outras cobranças que o Plano Diretor determinar.
Art. 20. Mediante lei, baseada no Plano Diretor,
o Po der Pú bli co po de rá de ter mi nar o par ce la men to, a
edificação ou utilização compulsória do solo urbano
não edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo
fixar as condições e prazos para a sua execução.
§ 1º O prazo para parcelamento, edificação ou
utilização não poderá ser superior a dois anos a partir
da no ti fi ca ção, sal vo para obras de gran de por te, sen do de um ano, em todos os casos, o prazo para início
das obras.
§ 2º O proprietário será notificado pela Prefeitura para o cumprimento da obri ga ção, de ven do a no ti ficação ser averbada no Registro de Imóveis.
Art. 21. A alienação do imóvel, posterior à data
da no ti fi ca ção, trans fe re ao ad qui ren te ou pro mis sá rio
comprador as obrigações de parcelamento, edificação ou utilização previstas no art. 20.
Art. 22. O não cumprimento da obrigação de
parcelar, edificar ou utilizar possibilitará ao município
a aplicação do imposto territorial urbano progressivo,
cujo termo inicial será a data da notificação referida
no § 2º do art. 20, pelo prazo máximo de cinco anos.
Art. 23. Decorridos cinco anos de cobrança do
imposto territorial progressivo sem que o proprietário
tenha cumprido as obrigações previstas no art. 20, o
município determinará sua desapropriação, com pagamento em títulos públicos de valor real.
§ 1º Os títulos da dívida pública terão prévia
aprovação pelo Senado Federal e serão resgatados
no pra zo de dez anos, em pres ta ções anu a is, igua is e
sucessivas, e não terão poder liberatório para pagamento de tributos e tarifas públicas.
§ 2º O va lor real da in de ni za ção será sem pre re conhecido pelo proprietário coma base de cálculo do
IPTU ou ITR, conforme o caso.
Art. 24. O direito de preempção confere ao Poder Público Municipal preferência para aquisição de
terreno urbano objeto de alienação onerosa entre
particulares.
Parágrafo único. Lei municipal, baseada no Plano Diretor, delimitará as áreas em que incidirá o direito de pre emp ção e fi xa rá o pra zo de vi gên cia, que não
será superior a dez anos.
Art. 25. O direito de preempção será exercido
sempre que o Poder Público necessitar de áreas
para:
I – execução de programas habitacionais;
II – criação de espaços públicos de lazer;
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III – implantação de equipamentos urbanos e
comunitárias;
IV – constituição de reserva fundiária;
V – ordenação e direcionamento da expansão
urbana;
VI – criação de áreas de preservação ambiental
ou paisagística;
VII – ou tras fi na li da des de in te res se so ci al ou de
utilidade pública, definidas no Plano Diretor.
Art. 26. O proprietário deverá notificar sua in tenção de alienar o terreno, indicando o preço desejado,
para que o município, no pra zo de trin ta dias, ma ni fes te seu interesse em comprá—lo. Transcorrido esse
prazo sem manifestação, fica o proprietário tacitamente autorizado a realizar a alienação.
§ 1º – Se o município discordar do preço constante da notificação, poderá requerer o arbitramento
judicial, na forma da lei civil.
§ 2º – No arbitramento do preço será descontada a valorização decorrente de investimentos públicos na área, após a data de pu bli ca ção da lei a que se
refere o parágrafo único do art. 24.
Art. 27. O proprietário urbano pode conceder a
outro o direito de construir em seu terreno, por tempo
determinado ou indeterminado, mediante escritura
pública devidamente inscrita no Registro de Imóveis.
Art. 28. A concessão do direito de superfície po derá ser gratuita ou onerosa.
Art. 29. O superficiário responderá pelos en cargos e tri bu tos que in ci di rem so bre o imó vel, pro por ci onais a ocupação.
Art. 30. A superfície só pode ser transmitida a
herdeiros, gratuitamente, por morte do superficiário.
Art. 31. Em caso de alienação do imóvel, o superficiário tem o direito de preferência.
Art. 32. Extingue-se superfície, antes de seu
prazo final, se o superficiário der ao imóvel destinação diversa da pactuada.
Parágrafo único. Extinta a superfície, o proprietá rio pas sa rá a ter o do mí nio ple no so bre o imó vel, re alizadas as compensações que a lei prevê.
Art. 33. A usucapião especial de que trata o art.
183 da Constituição Fe de ral não in ci di rá nas áre as de
domínio público, nas de preservação ambiental e na quelas em que o Plano Diretor assim determinar.
Art. 34. As áre as ur ba nas com mais de du zen tos e
cin qüen ta me tros qua dra dos, ocu pa das por po pu la ções
de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, podem ser usucapidas
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coletivamente, desde que os posseiros não sejam proprietárias de outro imóvel urbano ou rural.
Art. 35. A for ma ção de es to que de ter re nos edi fi cáveis, de que trata o art. 16, in ci so IV, le tra a, far-se-á
mediante:
I – reserva de áreas, na forma do art. 45, inciso
XVI;
II – preempção e desapropriações, inclusive a
especial, previstas no art. 23;
III – doações em favor do Município, compras e
outras formas admitidas em lei.
Art. 36. O Poder Executivo municipal instituirá
estrutura administrativa para o sistema de planejamento urbano local, com nível hierárquico capaz de
assegurar a elaboração, implementação, fiscalização
e ava li a ção do Pla no Di re tor e a ins ti tu ci o na li za ção do
planejamento urbano como processo permanente.
§ 1º Compete ao sistema de planejamento urbano local, assegurada a participação das entidades
legitimamente representativasda população, definir e
avaliar permanentemente as necessidades das comunidades locais em relação aos equipamentos urbanos e comunitárias.
§ 2º O Poder Executivo municipal manterá per manentemente disponíveis, a qualquer cidadão, todas as informações pertinentes ao sistema de planejamento urbano local.
Art. 37. Du ran te o pe río do de ela bo ra ção de pro gramas de uso do solo ou de criação de área especial
o Município poderá suspender a concessão de licença ou autorização, até três meses por decreto e até
um ano mediante lei.
CAPÍTULO IV
Plano Diretor
Art. 38. As cidades com mais de vinte mil habitantes terão obrigatoriamente Plano Diretor, instrumento básico de aplicação local das diretrizes gerais
da Política Urbana.
Art. 39. O Pla no Di re tor uti li za rá os ins tru men tos
estatuídos nesta Lei para regular os processos de
produção, e reprodução e uso do espaço urbano.
Art. 40. O processo de elaboração do Plano Diretor contemplará as seguintes etapas sucessivas:
I – definição dos problemas prioritários do desenvolvimento urbano local e dos objetivos e diretrizes para o seu tratamento;
II – definição dos programas, normas e projetos
a serem elaborados e implementados.
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Parágrafo único. Aplica-se, para cada uma das
etapas, o disposto no art. 48.
Art. 41. O Plano Diretor terá, de vi da men te adapta das às pe cu li a ri da des lo ca is, as se guin tes di re tri zes
essenciais:
I – dis cri mi nar e de li mi tar as áre as ur ba nas e ru rais;
II – definir as áreas urbanas e de expansão urbana com vistas à localização da população e de
suas atividades num período subseqüente de dez
anos;
III – vedar o parcelamento, para fins urbanos,
nas áreas rurais;
IV – exigir que os projetos de conversão de áre as rurais em urbanas, na forma do Estatuto da Terra,
se jam pre vi a men te sub me ti dos ao go ver no mu ni ci pal
e analisados à luz do Plano Diretor;
V – de sig nar as uni da des de con ser va ção am biental e outras áreas protegidas por lei, discriminando
as de preservação permanente, situadas na orla dos
cursos d’água ou dos lagos, nas nascentes per manentes ou temporárias, nas encostas, nas bordas de
tabuleiros ou chapadas, e ainda nas áreas de drenagem das cap ta ções uti li za das ou re ser va das para fins
de abastecimento de água potável e estabelecendo
suas condições de utilização;
VI – exi gir, para a apro va ção de qua is quer pro je tos de mudança de uso do solo, alteração de índices
de aproveitamento, parcelamentos, remembramentos ou desmembramentos, prévia avaliação dos órgãos competentes do Poder Público;
VII – exigir, para o licenciamento de atividades
modificadoras do meio am bi en te, a ela bo ra ção de estu do de im pac to am bi en tal e do res pec ti vo re la tó rio de
impacto ambiental (RIMA), bem como sua aprovação
pelos órgãos competentes do Poder Público, observada a legislação específica.
VIII – regular a licença para construir, condicionando-a, no caso de grandes empreendimentoshabitacionais, industriais ou comerciais, à existência ou à
pro gra ma ção de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá rios ne ces sá ri os ou, ain da, ao com pro mis so de sua im plantação pelos empresários interessados, no prazo
máximo de dois anos;
IX – es ta be le cer a com pen sa ção ao pro pri e tá rio
de imóvel considerado pelo Poder Público como de
in te res se do pa tri mô nio cul tu ral, his tó ri co, ar que o ló gico, artístico ou paisagístico;
X – fixar os critérios para a efetivação de operações ur ba nas com vis tas à per mu ta, pelo Po der Pú bli co com os agentes privados, de usos ou índices de
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aproveitamento pela realização de obras públicas e
execução de equipamentos urbanos e comunitários.
XI – definir os critérios para autorização de parcelamento,desmembramento ou remembramento do
solo para fins urbanos;
XII – definir os critérios para autorização de implan ta ção de equi pa men tos ur ba nos e co mu ni tá ri os e
definir sua forma de gestão;
XIII – definir tipo de uso, percentual de ocupação e índice de aproveitamento dos terrenos nas diversas áreas;
XIV – ve dar a cons tru ção de mo ra di as cu jas áre as úteis não permitam o desenvolvimento condigno
das atividadesfamiliares e que não sejam dotadas do
equipamento sanitário mínimo para uma família de
um ca sal e dois fi lhos, bem como não se jam li ga das à
rede de energia elétrica;
xv – estabelecer a qua li fi ca ção dos agen tes produtivos, en car re ga dos das obras e, no caso de imó ve is para venda, os parâmetros de remuneração dos fa tores, de modo a permitir:
a) fixação do prazo de cada obra, para obter a
maior econamicidade;
b) observância dos cronogramas da construção
e de seus objetivos;
c) justo preço;
XVI – fixar limites mínimos e má xi mos para a re serva, pelo Poder Público, de áreas destinadas à ordenação do território, à implantação dos equipamentos urbanos e comunitárias, de acesso à moradia e
nos projetos de incorporação de novas áreas à estrutura urbana, imitindo-se o Município em sua posse
imediata;
XVII – vedar a construção de novas moradias
em:
a) áreas de saturação urbana;
b) áreas de risco sanitário ou ambiental;
c) áreas reservadas para fins especiais;
d) áreas históricas ou naturais em deterioração
ou impróprias para tal uso;
XVIII – implantar a unificação das bases cadastra is do mu ni cí pio, de acor do com as nor mas es ta tís ti cas federais, de modo a obter um referencial para fixação de tributos e ordenação do território.
Parágrafo único. Enquanto não for aprovado o
Plano Diretor, o índice de aproveitamento máximo
para construção será de uma vez a área do terreno.
Art. 42. O Plano Di retorincluirá necessária e ex pressamente:
I – programa de expansão urbana;
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II – programa de uso do solo urbano;
III – programa de dotação urbana – equipamentos urbanos e comunitários;
IV – instrumentos e suporte jurídico de ação do
Poder Público, em especial o código de obras e edificações, além de nor mas de pre ser va ção do am bi en te
natural e construído;
V – sistema de acompanhamento e controle.
§ 1º O programa de expansão urbana deverá:
a) identificar e mencionar os eixos naturais de
desenvolvimento da cidade, antecipando-se aos processos espontâneos;
b) determinar os processos de incorporação de
áreas urbanas;
c) promover a formação de estoque de terrenos
edificáaveis;
d) es ta be le cer as con di ções para o par ce la mento, desmembramento e remembramento do solo para
fins urbanos;
e) orientar a conversão do espaço rural em urbano e outras mudanças no desenho da cidade;
f) prever o atendimento integrado das necessida des de sa ne a men to bá si co em ter mos de abas te cimento d’água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, coleta e destinação de resíduos;
g) estabelecer critérios para a expanção do sis tema de transportes urbanos.
§ 2º – O programa de usa do solo urbano terá
em vista:
a) o apro ve i ta men to ra ci o nal do es to que lo cal de
terrenos edificáveis, promovendo o parcelamento e o
remembramento de terrenos não corretamente aproveitados;
b) a me lho ria das con di ções de vi vên cia ur ba na,
mormente das habitações infra—humanas;
c) a indicação de áreas prioritárias de urbanização;
d) o estabelecimento de normas técnicas de
aproveitamento do potencial, incluindo os limites ao
direito de construir.
§ 3º O programa de dotação urbana incluirá:
a) a regulamentação dos usos dos equipamentos urbanos e comunitários;
b) as prioridades para o desenvolvimento da
rede de serviços públicos urbanos, observada a relação entre oferta de serviços e local de moradia;
c) o sistema de operações e cobertura dos cus tos de habitação e transporte, na forma desta lei;
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d) a indicação dos agentes operadores dos
equipamentos urbanos e comunitários e dos órgãos
de gerenciamento.
§ 4º Os instrumentos de ação do Poder Público
são os mencionados nesta lei, acrescidos de outros
que se adaptem à realidade local; as sanções são
igualmente pre vis tas nes ta lei, em ou tros di plo mas le gais que digam respeito às atividades urbanas, além
das disposições dos Códigos Civil e Penal.
§ 5º O Có di go de Obras e Edi fi ca ções con te rá:
a) as normas técnicas de construção individual
ou coletiva, em condomínio horizontal ou vertical;
b) as exigências de natureza urbanística, espacial, ambiental e sanitária;
c) a destinação do imóvel a ser edificado e sua
correlação com o uso previsto;
d) as condições para a concessão e os prazos
de validade da licença para construir, os requisitos
que caracterizam o início, reinício e conclusão da
obra e as condições para renovação da licença.
Art. 43. Para um melhor or de na men to da ocu pação do território, o município poderá estabelecer, no
Plano Diretor, áreas especiais de:
I – urbanização preferencial;
II – renovação urbana;
III – urbanização restrita;
IV – regularização fundiária.
Art. 44. São áreas de urbanização preferencial
as que se destinam a:
I – ordenação e direcionamento do processo de
urbanização;
II – implantação prioritária de equipamentos urbanos e comunitários;
III – indução da ocupação de áreas edi fi cá ve is e
adensamento de áreas edificadas.
Art. 45. São áreas de renovação urbana as que
se destinam à melhoria de condições urbanas deterioradas ou à sua adequação às funções previstas no
Plano Diretor.
Art. 46. São áreas de urbanização restrita as
que apresentam uma ou mais das seguintes características:
I – vulnerabilidadea intempéries, ca la mi da des e
outras condições adversas, como deslocamentos ge ológicos e movimentos aquáticos;
II – necessidade de preservação do patrimônio
cultural, histórico, artístico, arqueológico e paisagístico;
III – necessidade de proteção aos mananciais,
às praias e regiões lacustres e às margens de rios;
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IV – necessidade de defesa do ambiente natural;
V – conveniência de conter os níveis de ocupação da área;
VI – implantação e operação de equipamentos
de grande porte.
Art. 47. São áreas de regularização fundiária as
habitadas por população de baixa renda e que devam, no interesse social, ser objeto de ações visando
à legalização da ocupação do solo e à regulamentação específica das atividades urbanísticas, bem
como da implantação prioritária de equipamentos urbanos e comunitárias.
§ 1º Áreas públicas ocupadas há mais de dois
anos por moradores não-proprietários de terreno ou
habitação na área do município, serão a eles transferi das para cons tru ção de mo ra dia, res pe i ta das as exi gências ambientais e outras do Plano Diretor, inclusive com cláusula de inalienabilidade.
§ 2º O Poder Público agilizará os processos de
transmissão legal dos atuais imóveis ocupados ir regularmente, pertencentes a proprietários privados.
§ 3º Será dada pre fe rên cia, em qual quer caso, à
regularização por meio de projetos integrados de vivência urbana.
Art. 48. O Plano Diretor e os planos municipais
de desenvolvimento serão elaborados pelo Poder
Executivo do Município e submetidos à apre ci a ção da
Câmara dos Vereadores, que os aprovará pelo voto
de dois terços de seus membros, só podendo modificá-los com o mesmo quorum.
Art. 49 Na elaboração do Plano Diretor e dos
programas e projetos dele decorrentes, será assegurada a participação popular, obe de ci dos os se guin tes
critérios:
I – um terço dos membros constituirá a representação popular;
II – um terço dos membros representará o empresariado urbano;
III – um terço dos membros representará o Poder Público.
§ 1º To dos os mem bros te rão igual da de de voz e
voto e as decisões serão tomadas por maioria qualificada.
§ 2º Será assegurada a participação popular,
nas mes mas con di ções do caput deste artigo, na dis cussão de projetos de impacto urbano e ambiental e
nos con se lhos que se ins ti tu í rem para fis ca li zar a atu ação das entidades municipais gestoras de serviços
públicos e equipamentos urbanos comunitários.
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Art. 50 Até a apro va ção do Pla no Di re tor de pende rão de leis a se rem apro va das pelo voto de dois ter ços dos membros da Câmara de Vereadores:
I – al te ra ções de uso de solo nas áre as já par ce ladas;
II – cri a ção de no vas áre as de ex pan são ur ba na;
III – incorporação de novas áreas urbanas;
IV – projetos que, por sua dimensão e natureza,
acarretem alterações significativas no espaço urbano.
Parágrafo único. Os municípios terão prazo de
dois anos, a partir da promulgação desta Lei, para
aprovarem o respectivo Plano Diretor.
Art. 51. O Prefeito Municipal respon de rá, pes soal men te, pe las dis tor ções na apli ca ção do Pla no Di retor, na forma das leis penal e civil, inclusive por crime
de responsabilidade.
Art. 52. Cabe ação de reclamação de direito, no
exercício da cidadania, a qualquer município ou suas
organizações de base, que se sentirem prejudicados
por pro ce di men tos que considerem danosos aos interesses sócio-comunitários.
CAPÍTULO V
Equipamentos Urbanos e Comunitários
Art. 53. Cons ti tu em equi pa men tos ur ba nos e comunitários, para os efe i tos des ta Lei, os bens e me i os
destinados a habitação, saneamento, transporte urba no, cir cu la ção, edu ca ção, sa ú de, con su mo co le ti vo,
segurança e lazer.
Art. 54. A União cri a rá uma agên cia so ci al de ha bi ta ção, para ge ren ci ar a po lí ti ca ha bi ta ci o nal, com as
atribuições específicas de:
I – administrar contribuições públicas e pri vadas, de qual quer na tu re za, para os pro gra mas ha bi tacionais;
II – definir prioridades de alocação de recursos
bem como normas para sua aplicação em programas
regionais e locais de construção de moradia e outros
equipamentos urbanos;
III – realizar estudos e oferecer aporte técnico
aos programas habitacionais, quanto a materiais de
construção e outros insumos e economias de produção, necessários a tornar mais acessíveis os bens ur banos;
IV – eleger, designar e articular os agentes ope radores do sistema habitacional, assegurando prioridade, nesta ordem, a:
a) instituições estaduais ou municipais de habitação, bem como fundações;
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b) cooperativas habitacionais e associações de
moradores;
c) outras formas coletivas de construção;
d) empresas privadas, sob forma de administração de serviço;
V – gerenciar o Programa Nacional de Habitação Popular.
Parágrafo único. A agência social de habitação
fixará contribuição compulsória com base nos lucros
das empresas, relativa a seus empregados, não proprietárias de imóvel, podendo aplicá-los, quando necessário, a fundo perdido, no Programa Nacional de
Habitação Popular.
Art. 55. O município organizará e explorará o ser viço de transporte urbano, conforme estabelece o art.
30, V, da Constituição Federal, devendo para tanto:
I – instituir gerenciamento do sistema;
II – contratar, se conveniente, empresas operadoras, mediante remuneração baseada na quilometragem rodada;
III – instituir mecanismos que assegurem a reposição periódica de frota;
IV – assegurar gestão democrática do sistema,
me di an te par ti ci pa ção co mu ni tá ria no plane ja men to e
no controle;
V – exigir participação das empresas na cobertura dos custos de manutenção do sistema;
VI – isentar empresas que mantenham serviço
próprio de transporte coletivo que atenda às necessidades de deslocamentos de seus trabalhadores;
VII – promover a integração dos diferentes meios de transporte, definindo as prioridades, a seleção
de vias e as economias de operação.
CAPÍTULO VI
Regiões Metropolitanas e
Aglomerações Urbanas
Art. 56. Os Estados, mediante lei complementar
à res pec ti va Cons ti tu i ção, ins ti tu i rão re giões me tro politanas e aglomerações urbanas, no âmbito de seu
território, com vistas à realização do planejamento in tegrado, disciplina do uso do solo e execução de funções públicas de interesse comum.
Art. 57. As regiões metropolitanas serão constitu í das por agru pa men tos de mu ni cí pi os li mí tro fes, um
dos quais será designado como Município Metropolitano e coordenará as ações administrativas, o planejamento conjunto e a canalização dos recursos para
os programas de interesse comum.
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Art. 58. A regiãometropolitana será di ri gi da pelo
Pre fe i to do Mu ni cí pio Me tro po li ta no, apo i a do em de cisões de um Conselho Deliberativo, composto por delegados eleitos pelos municípios componentes.
Parágrafo único. As decisões do Conselho Deliberativo terão força dispositiva às unidades agregadas, no âm bi to de ação das or ga ni za ções su pra mu nicipais.
Art. 59. Os municípios membros das regiões
metropolitanas ratearão, entre si, os custos de manutenção de seus escritórios, na base de orçamento tri mestral, apresentado pelo Prefeito e aprovado pelo
Conselho Deliberativo.
Art. 60. A lei es ta du al de que tra ta o art. 54 aci ma
incluira entre as funções das regiões metropolitanas,
as seguintes
I – organização e estrutura de operação de
agrupamento;
II – planejamento das atividades de interesse
comum, tais como:
a) construção e operação de usinas elétricas;
b) abastecimento d’água e tratamento de detritos;
c) estradas vicinais e ligações ao sistema viário
de maior porte;
d) trans por te de pes so al e de car gas, de in te res se Intra-regional;
e) equipamentos comunitárias de uso inter-municipal;
f) lazer e outras criações culturais;
III – planejamento conjunto do destino de bens
comuns aos municípios limítrofes, como:
a) rios e outros cursos d’água;
b) recursos naturais renováveis;
c) sistema escolar e de saúde que extravase as
fronteiras de um município;
d) outras dotações físicas, econômicas e culturais que sirvam a mais de uma comunidade urbana;
IV – gestão administrativa e financeira do conglomerado, esquema participativo das unidades e
compromisso irretratável de ação conjunta;
V — sistema de alocação de recursos coletivos
e de prestação de contas.
Art. 61. A adesão do município à região metropolitana será autorizada pela Câmara de Vereadores
de cada unidade e implica:
I — compromisso de execução de sua parcela
no pla ne ja men to con jun to e ob ser vân cia das pri o ri dades aprovadas por maioria do Conselho;
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II – cooperação na escolha de prioridades, con siderado o interesse público comum como prevalente
sobre o local;
III – contribuição para cobertura dos gastos comuns com o planejamento e assistência técnica.
Parágrafo único. A adesão do município é irretratável, pelo prazo do consórcio, e só pode ser revogada pelo voto da Câmara Municipal, observado o
mesmo quorum que autorizou a participação.
Art. 62. Aplicam-se às aglomerações urbanas,
no que couber, os dispositivos sobre regiões metropolitanas.
Art. 63. Haverá obrigatória e significativa participação popular nos organismos gestores das regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas, de modo a
garantir o controle direto de suas atividades e o pleno
exercício da cidadania.
TÍTULO III
Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Do Conselho Nacional de Política Urbana
Art. 64. Fica o Poder Executivo autorizado a
transformar o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano, em novo organismo, denominado Con selho Nacional de Política Urbana, com o objetivo de
propor diretrizes de política urbana e gerir os sistema
nacional de cidades.
Art. 65. Para os fins de que trata o art. 64 desta
Lei, o CNPU deverá:
I – manter estudos permanentes sobre o processo de urbanização, inclusive migrações internas;
II – acompanhar e avaliar a execução dos programas setoriais da agência social de habilitação e,
no que cou ber, dos pro gra mas de sa ne a men to, transporte urbano e mais ambiente;
III – efetuar estudos de tipologia urbana;
IV – sugerir aos Estados e Municípios Instrumen tal de po lí ti ca ur ba na, a ser apli ca do no âm bi to de
sua competência constitucional;
V – coordenar as ações dos Poderes Federal,
Estaduais e Municipais, de âmbito supra-regional ou
local;
VI – rever, periodicamente,as dire tri zes Fe de rais da política urbana e propor as reformulações necessárias;
VII – in cen ti var, pro mo ver e apo i ar a pes qui sa científica e tecnológica sobre os processos de desenvolvimento urbano.
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Pa rá gra fo úni co. As atu a is com pe tên ci as, atri buição e prerrogativas do Conselho Nacional de Desenvolvimento urbano, ressalvadas as que contrariarem,
no todo ou em parte, as disposições constitucionais
vigentes, passarão à órbita do Conselho de que trata
o art. 64 acima.
Art. 66. Os recursos atualmente destinados ao
CNPU passarão a integrar as datações do CNPU.
Art. 67. assegurada a participação popular no
CNPU, por meio de delegados eleitos pelas associações nacionais de representação de moradores e de
entidades profissionais e de trabalhadores vinculadas à
área, além de representantes do empresariado urbano
e do poder público, obedecidos os seguintes critérios:
I – um terço dos membros constituirá a re presentação popular;
II – um terço dos membros representará o empresariado urbano;
III – um terço dos membros representará o Poder Público.
Parágrafo únic. Todos os membros terão igualdade de voz e voto, e as decisões serão tomadas por
maioria qualificada.
Art. 68. O CNPU realizará estudos econômicos
e sociológicos, referentes à remuneração dos fatores
en vol vi dos na in dús tria de cons tru ção ci vil, de modo a
determinar parâmetros de renda imobiliária e de alienação de imóveis urbanos.
Art. 69. Caberá igual men te ao CNPU emi tir di re trizes gerais que orientem a fixação dos parâmetros
de valores, para fins tributários, e a formação de preços de renovação das locações, com o objetivo de
contrapor-se à especulação imobiliária e outras formas de per ver são das re la ções so ci a is de ha bi ta ção.
CAPÍTULO II
Disposições Finais
Art. 70. Ficam revigorados, no que não contrariarem os princípios da Constituição Federal e as di retrizes desta Lei, os dispositivos referentes ao planejamento e ges tão das ati vi da des ur ba nas, no ta da men te
a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1989 e a Lei nº
6.803, de 2 de julho de 1980.
Art. 71. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 72. Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 31 de agosto de 1990. – Alexandre Costa, 2º Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Política Urbana
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano,
exe cu ta da pelo Po der Pú bli co mu ni ci pal, con for me dire tri zes ge ra is fi xa das em lei, tem por ob je ti vo or de nar
o ple no de sen vol vi men to das fun ções so ci a is da ci dade e garantir o bem estar de seus habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Mu ni ci pal, obri ga tó rio para ci da des com mais de vin te mil
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função
social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º As de sa pro pri a ções de imó ve is ur ba nos serão fe i tas com pré via e jus ta in de ni za ção em di nhe i ro.
§ 4º E fa cul ta do ao Po der Pú bli co mu ni ci pal, me diante lei especifica para área incluída no plano diretor, exi gir, nos ter mos da lei fe de ral, do pro pri e tá rio do
solo urbano não edificado,subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob
pena, sucessivamente, de:
I – parcelamento ou edificação compulsórios;
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
III – desapropriação com pagamento mediante
títulos da dívida pública de emissão previamente
apro va da pelo Se na do Fe de ral, com pra zo de res ga te
de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os
juros legais.
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados,
por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição,
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso
serão con fe ri dos ao ho mem ou à mu lher, ou a am bos,
independentemente do estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mes mo possuidor mais de uma vez.
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§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos
por usucapião.
....................................................................................
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III – a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;
IV – (Vetado).

LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros públicos,
e dá outras providências.
...........................................................................
TITULO V
Do Registro de Imóveis
CAPITULO I
Das Atribuições
Art 167. No Registro de imóveis, além da matrícu la, se rão fe i tos. (Re nu me ra do e al te ra do pela Lei nº
6.216, 30-6-75).
I – o registro:
...........................................................................
28) das sentenças declaratórias de usucapião;
(Redação dada pela Lei nº 6.216, 30-6-75).
...........................................................................
36) da imis são pro vi só ria na pos se, e res pec ti va
cessão e promessa de cessão, quando concedido à
União, Estados, Distrito Federal, Municípios ou suas
entidades delegadas, para a execução de parcelamento popular, com finalidade urbana, destinado às
classes de menor renda. (Item incluído pela Lei no
9.785, de 29-1-1999)
II – a averbação: (Redação dada pela Lei nº
6.216, 30-6-75).
...........................................................................
17) do Termo de Securitização de créditos imo biliários, quando submetidos a regime fiduciário.
(Incluído pela Lei nº 9.514, de 20-11-97).
...........................................................................
LEI Nº 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985
Disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao
meio-ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (Vetado) e dá
outras providências.
Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei,
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos causados:
I – ao meio-ambiente;
II – ao consumidor;

Art. 4º Poderá ser ajuizada ação cautelar para
os fins desta Lei, objetivando, inclusive evitar o dano
ao meio-ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor ar tístico estético, histórico,turístico e paisagístico (Vetado).
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de en riquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916
Código Civil
...........................................................................
Art. 134. E, outrossim, da substância do ato a
escritura pública:
...........................................................................
II – nos contratosconstitutivos ou trans la ti vos de
direitos reais sobre imóveis de valor superior a
Cr$50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), excetuado o
penhor agrícola.
§ 1º A escritura pública, lavrada em notas de ta belião, é documento dotado de fé pública, fazendo
prova plena, e, além de outros re qui si tos pre vis tos em
lei especial, deve conter:
a) data e lugar de sua realização;
b) reconhecimento da identidade e capacidade
das partes e de quantos hajam comparecido ao ato;
c) nome, nacionalidade, estado civil, profissão,
domicílio e residência das partes e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do cônjuge e filiação;
d) manifestação da vontade da partes e dos intervenientes;
e) de cla ra ção de ter sido lida às par tes e de ma is
comparecentes, ou de que todas a leram;
f) assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do tabelião, encerrando o ato.
§ 2º Se algum comparecente não puder ou não
souber assinar, outra pessoa capaz assinará por ele,
a seu rogo.
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§ 3º A escritura será redigida em língua nacional.
§ 4º Se qualquer dos comparecentes não souber a língua na ci o nal e o ta be lião não en ten der o idi o ma em que se expressa, deverá comparecer tradutor
pú bli co para ser vir de in tér pre te ou, não o ha ven do na
localidade, outra pessoa capaz, que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimentos bastantes.
§ 5º Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 (duas) testemu nhas que o co nhe çam e ates tem sua iden ti da de. § 6º
O valor previsto no inciso II deste artigo será reajustado
em ja ne i ro de cada ano, em fun ção da va ri a ção no mi nal
das Obrigações do Tesouro Nacional – OTN (Lei nº
6.423, de 17 de junho de 1977).
...........................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais.)

PARECERES
PARECER Nº 148, DE 2001
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 44, de 2000,
tendo como primeiro signatário o Se nador Nabor Júnior, que altera o § 6º do art.
14 da Constituição Federal (renúncia dos
mandatos do Presidente da República,
dos Governadores de Estado e do Distrito Federal, e dos Prefeitos para concorrer
a cargos eletivos), e a Proposta de Emenda àConstituição nº 45, de 2000, tendo
como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres, que modifica o § 6º do art.
14 da Constituição Federal, tramitando
em conjunto, nos termos do Requerimento nº 589, de 2000.
Relator: Senador Iris Rezende
I – Relatório
Vem à análise desta Comissão a Proposta de
Emenda à Constituição nº 44, de 2000, de autoria do
nobre Senador Nabor Junior e outros 31 Senhores
Senadores, que ”Altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal“.
A proposição em análise determina que o Presiden te da Re pú bli ca, os Go ver na do res de Esta do e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito
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para concorrerem a quaisquer cargos eletivos. Efetivamente, a alteração implica na obrigatoriedade de
os candidatos a reeleição em cargos executivos se
desincompatibilizarem seis meses antes da eleição.
Seus ilustres autores a jus ti fi cam afir man do que
”o ins ti tu to da re e le i ção, por si só, be ne fi cia a can di datu ra dos as pi ran tes aos mes mos car gos, cu jos no mes
já se encontram em evidência perante o eleitorado.
Não exigido o afastamento, o privilégio se manifesta
de maneira a afrontar i’eenientemn ente o maior prin cíplo do Estado de Direito — o princípio da igualdade,
prejudicando, assim, a transparência que deve nortear o cxc rciczo da soberania popular’.
À proposta foi apensada a PEC 110 45, de
2000, cujo primeiro signatário é o eminente Senador
Jefferson Péres, em idêntico sentido.
Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça
e Ci da da nia opi nar so bre a cons ti tu ci o na li da de, jun dicidade e re gi men ta li da de da ma té ria e também quan to ao seu mérito, nos ter mos dos arts. 354 e se guin tes
do Regimento Interno.
E o relatório.
II – Voto
Quanto aos pressupostos de admissibilidade
inscritos no art. 60 da Constituição Federal, não vemos óbi ce que pos sa im pe dir a tra mi ta ção da pro pos ta em análise. Igualmente, no que toca à sua juridicidade e à sua regimentalidade, não observamos nenhum impedimento ao prosseguimento da sua tramitação.
De outra parte, quanto ao mérito, igualmente,
manifestaxno-nos pela aprovação da presente Proposta de Emenda à Constituição. A não exigência de
desincompatibilização dos candidatos a reeleição em
cargos executivos já se revelou totalmente rnconvernente nas experiências que tivemos após a introdução do instituto em nossa legislação. Vimos, no pleito
de 1998 e, especialmente, no municipal de 2000, um
grande número de abusos que não puderam ser con tidos pelas restrições postas na lei eleitoral.
Parece-nos não haver dúvida de que o afastamento do Chefe do Poder Executivo candidato a re eleição, já exigido para a postulação de outros cargos,
deve ser adotado, com vistas a assegurar a mais
completa lisura de nossos pleitos.
Assim, a aprovação da presente Proposta de
Emenda à Constituição traduzir-se-á em significativo
aprimoramento de nossa legislação eleitoral, ou seja,
em mais um pas so na di re ção da con so li da ção da de mocracia em nosso País.
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Com relação à proposta apensada, seu objetivo
já é atendido pela proposição principal, uma vez que
caminha em idêntico sentido.
Ante o ex pos to, vo ta mos pela apro va ção da Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 2000, restando prejudicada a PEC nº 45, de 2000.
Sala da Comissão, 4 de abril dde 2001. – Bernardo Cabral, Presidente – Ires Rezende, Relator –
Antonio Carlos Magalhães – Lúcio Alcântara (voto
contrário) – Osmar Dias – Nilo Texeira – Amir Lando – José Eduardo Dutra – Roberto Requião – Ro meu Tuma – Roberto Freire (voto contrário) – Ademir Andrade – Belo Parga – Jefferson Péres –
Francelino Pereira.
Documento anexado pela Secretaria-Geral da Mesa, nos termos do art. 250
do Regimento Interno.
REQUERIMENTO Nº 589, DE 2000
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,
re que i ro te nham tra mi ta ção em con jun to as se guin tes
Propostas de Emenda à Constituição nºs 44 e 45, de
2000.
Sala das Sessões, – Jefferson Péres – Nabor
Júnior.
PARECER Nº 149, de 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei
do Senado nº 127, de 1995 (nº 989/95, naquela casa), de autoria do Senador Lauro
Campos, que padroniza o volume de áudio das transmissões de rádio e televisão
nos espaços dedicados à propaganda e
dá outras providências.
Relator: Senador Geraldo Cândido
I – Relatório
Cuida-se de projeto de lei, de autoria do ilustre
Senador Lauro Campos (PT/DF), que objetiva padronizar os sinais de áudio dos serviços de radiodifusão,
com o fim de que não haja, no momento da recepção,
durante os intervalos comerciais, elevação de volume.
O art. 2º da proposição dispõe que caberá ao
Exe cu ti vo, no pe río do de 120 (cen to e vin te) dias, con tados da publicação da lei, criar os mecanismos necessários à normalização técnica da matéria, bem
como o dever de fiscalizar o seu cumprimento.
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Como jus ti fi ca ti va à ini ci a ti va, o ilus tre au tor sustenta que as emissoras de rádio e de televisão vêm se
utilizando do artifício de aumentar o volume do som
nas inserções comerciais, de modo a ampliar o poder
de mobilização das mensagens veiculadas.
Entende o subscritor da proposta que o mecanismo vem sendo utilizado de forma abusiva, como
for ma de pri vi le gi ar esta ou aque la men sa gem co mercial.
Submetido à apreciação terminativa desta Comissão de Educação, a proposição foi aprovada, por
unanimidade, em 24 de agosto de 1995, nos termos
do voto do no bre Re la tor, Se na dor Epi tá cio Ca fe te i ra.
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi objeto
de parecer da Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia, Comunicação e Informática e da Co mis são de Cons ti tu ição e Justiça e Redação.
Ao ser analisada pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática, em 22 de
maio de 1996, a proposição recebeu uma emenda
modificativa, proposta pelo ilustre Relator, Deputado
Maluly Neto, tendo sido aprovada, por unanimidade.
Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos De pu ta dos, a ma té ria foi apro va da, tam bém
por unanimidade, tendo recebido substitutivo visando
ao aperfeiçoamento da técnica legislativa.
De volta ao Senado Federal, o projeto foi redistribuído a esta Co mis são de Edu ca ção, que de ve rá se
pronunciar em caráter terminativo.
E o relatório.
II – Voto do Relator:
A pro po si ção sob exa me, cujo in te res se co le ti vo
é ine gá vel, re ve la a pre o cu pa ção de seu ilus tre Au tor,
Senador Lauro Campos, em preservar o direito dos
ouvintes e telespectadores, a não serem constantemente importunados, por meio do artifício, utilizado
pelas emissoras de rádio e de TV, que vêm aumentando o volume do som das transmissões, durante os
intervalos comerciais.
Em todas as Comissões por onde tramitou, o
presente projeto obteve aprovação, por unanimidade,
tendo sensibilizado os respectivos membros, o argumento de que sua aprovação é de fundamental importância para evitar o cometimento de eventuais
abusos por parte dos meios de comunicação.
Nesse sen ti do, des ta ca mos o voto do ilus tre Se nador Epitácio Cafeteira, neste Colegiado, em 24 de
agosto de 1995, que assim se pronunciou sobre a
matéria:
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“Diante do exposto, verifica-se que o
conteúdo do projeto destina-se a disciplinar
área nevrálgica do processo de relacionamento do mercado produtivo com a sociedade, evitando eventuais abusos.”
Por seu tur no, a Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia, Comunicação e Informática da Câmara explicita
esse entendimento, reconhecendo que a prática de
au men to do vo lu me do si nal, pe las emis so ras, é in va siva e viola o direito de o usuário arbitrar o volume de
seu receptor. Nessa Comissão, o projeto recebeu
uma emenda modificativa, que visa a incluir, expressamente, as emissoras de rádio.
Concordamos com a modificação aprovada
nesse Colegiado da Câmara dos Deputados, porque,
a despeito de a ementa do projeto fazer menção as
transmissões de rádio e de televisão", o art. 1º, em
sua redação original, poderia gerar dúvidas quanto à
aplicabilidade da norma legal às emissoras de rádio.
Do mesmo modo, julgamos válidas as alterações promovidas e aprovadas pela Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara, que objetivaram
aprimorar a técnica legislativa da proposição, nos ter mos do Substitutivo nº 989, de 1995.
Em face do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto, nos termos do substitutivo enviado
pela Câmara dos Deputados ao Senado Federal.
Sala da Comissão, 27 de março, de 2001. – Ricar do San tos,Pre si den te – Ge ral do Cân di do, Re lator – Freitas Neto – José Coelho – Carlos Patrocínio – Osmar Dias – Nilo Teixeira Campos – Eduardo Siqueira Campos – Moreira Mendes – Eduardo
Suplicy – Lúdio Coelho – Nabor Júnior – Marluce
Pinto – Gerson Camatta – Romeu Tuma – Lauro
Campos (autor).
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 58, DE 2001
Acrescenta parágrafos ao art. 829
da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre
as provas testemunhais na Justiça do
Trabalho, e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 829 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
”Art. 829. .............................................
§ 1º O juiz indagará da testemunha,
antes da prestação de compromisso legal,
se ela litiga, litigou ou testemunhou em outros processos que tenham como parte o
autor ou o réu na ação.
§ 2º Tendo a testemunha prestado depoimento ou participado na qualidade de
parte em outra ação trabalhista, que possa
estar relacionada com o processo em instrução, aos interessados será concedido prazo
de cinco dias para a juntada de cópia da ata
em que constem os depoimentos prestados
ou de outros documentos válidos para qualificar o testemunho.
§ 3º Considera-se suspeita a testemunha que omitir informações sobre a sua participação em outras ações trabalhistas, que
prestar depoimentos contraditórios ou que
permitam identificar a existência de conluio
entre ela e uma das partes do processo.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Justificação
A Justiça do Trabalho enfrenta dificuldades no
momento da constituição das provas para instrução
dos pro ces sos. As pro vas tes te mu nha is, em es pe ci al,
representam um desafio extraordinário na busca da
verdade dos fatos. É inegável que a existência de um
grande nú me ro de re la ções tra ba lhis tas in for ma is, em
nossa sociedade, faz com que esse meio de prova
seja dos mais utilizados. Com isso, na falta de elementos materiais de prova, não raramente os empregados firmam acordos espúrios para trocar testemunhos falsos, ensaiar ou forjar dados em prejuízo de
um mesmo empregador. O juiz singular, adstrito aos
elementos constantes do processo, pode não detectar as fraudes e, conseqüentemente, não coibir esses
abusos. Essa proposição pretende oferecer, mediante alteração na legislação trabalhista,mecanismos às
partes e aos juizes para enfrentar o problema.
Em primeiro lugar, parece-nos importante que a
testemunha informe, antes do compromisso legal, a
sua participação em outras ações que possam estar
relacionadas com o processo em instrução. Assim,
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por exem plo, se ela aju i zou ação con tra o mes mo em pre ga dor, ple i te an do o mes mo di re i to que o be ne fi ciário de seu testemunho está pleiteando, é pre ci so ca utela na análise das informações prestadas. Via de regra, as suspeitas mais comuns ocorrem quando se
pretende provar a prestação de horas extras. Não
raro, as teste mu nhas de põem confirmando datas, nú mero de horas e fre qüên cia de sua ocor rên cia, de for ma que fica cla ro o co nhe ci men to que uma tem do de poimento da outra.
Para não proibir ou considerar suspeita a produção de provas testemunhais em que participem empregados de uma mes ma em pre sa, o que po de ria con fi gurar cerceamento de defesa, estamos propondo que os
interessados possam dispor de prazo para a juntada de
outros documentos, sempre que a testemunha confirmar a existência de outros litígios correlatos ou a sua
participaçãoem outras ações. Ao juiz serãosubmetidos
os elementos de prova e a ele caberá a decisão a respeito da validade das provas produzidas.
Parece-nos que a hermenêutica correta dos
elementos de prova, obtidos a partir de depoimentos pessoais, implica considerar-se suspeita a testemunha que omitir informações sobre a sua par ticipação em outras ações trabalhistas, prestar depoimentos contraditórios ou repetir dados exatos
que impliquem um conhecimento excepcional sobre
a atividade dos outros colegas de trabalho. De
qualquer forma, dependerá do bom senso e da
eqüidade do Juiz do Trabalho, na instrução do processo, a avaliação desses testemunhos em face
dos outros elementos juntados aos autos.
Cremos que as inovações podem trazer qualidade ao conteúdo probatório dos testemunhos, ampliando o grau de justiça das decisões nos Tribunais
e Juízos do Trabalho. Para aprovação dessas medidas processuais, esperamos contar com o apoio dos
nobres Pares.
Sala das Sessões, 6 de abril de 2001. –
Osmar Dias
Senador.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 10 DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
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TÍTULO I
Introdução
Art. 1º – Esta Consolidação estatuí as normas
que re gu lam as re la ções in di vi du a is e co le ti vas de trabalho, nela previstas.
Art. 2º – Considera-se empregador a empresa,
individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
§ 1º – Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais
liberais, as instituições de beneficência, as associações
recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos,
que admitirem trabalhadores como empregados.
..........................................................................
Art. 827. O juiz ou presidente poderá argüir os
peritos compromissados ou os técnicos, e rubricará,
para ser junto ao processo, o laudo que os primeiros
tiverem apresentado.
Art. 828. Toda testemunha, antes de prestar o
compromisso legal, será qualificada, indicando o
nome, nacionalidade, profissão, idade, residência, e,
quando empregada, o tempo de serviço prestado ao
em pre ga dor, fi can do su je i ta, em caso de fal si da de, às
leis penais.
Parágrafo único. Os depoimentos das testemunhas se rão re su mi dos, por oca sião da au diên cia, pelo
secretário da Junta ou funcionário para esse fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo Presidente do Tribunal e pelos depoentes.
Art. 829. A testemunha que for parente até o ter ceiro grau civil, amigo íntimo ou inimigo de qualquer
das partes, não prestará compromisso, e seu depoimento valerá como simples informação.
Art. 830. O documento oferecido para prova só
será aceito se estiver no original ou em certidão autêntica, ou quando conferida a respectiva pública-forma ou cópia perante o juiz ou Tribunal.
..........................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 59, DE 2001
Acrescenta § 6º ao art. 3º da Lei nº
9.711, de 20 de novembro de 1998, para
dispor sobre a utilização de Certificados
da Dívida Pública, pelos contribuintes
adimplentes, no pagamento de dívidas
com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. lº O art. 3º da Lei nº 9.711, de 20 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido de parágrafo
sexto:
“Art. 3º.................................................
............................................................
§ 6º Aos contribuintes adimplentes
com o INSS é assegurada a utilização, para
pagamento de débitos previdenciários vincendos e futuros, dos certificados a que se
refere este artigo, adquiridos nas mesmas
condições em que são oferecidos aos contribuintes inadimplentes."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Justificação
A Constituição Federal de 1988 instituiu li mitações ao poder de tributar e garantias aos contribuintes nem sem pre ob ser va das es tri ta men te pelos entes
públicos. Com freqüência, por exemplo, são oferecidas facilidades aos contribuintes inadimplentes, em
fla gran te des con si de ra ção para com aqueles que não
medem esforços para manter as contas com o fisco
em dia. Essa prática, em nosso entendimento, infringe a norma constitucional que veda à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios ”instituir
tra ta men to de si gual en tre con tri bu in tes que se en contrem em situação equivalente“, objeto do inciso II do
art. 150 da CF. Nossa iniciativapreocupa-se em especial com o pagamento de dividas para com o Instituto
Na ci o nal do Se gu ro So ci al — INSS, pre vis to na Lei nº
9.711, de 20 de novembro de 1998.
A União oferece aos devedores inadimplentes
perante o INSS a possibilidade de utilização de Cer tificados da Dívida Pública para a compensação de
créditos e débitos, nos termos da referida Lei. Trata-se de uma facilidade excepcional que, na nossa vi são, pode per fe i ta men te ser es ten di da aos con tri bu intes adimplentes. Nesse caso, eles poderiam utilizar
esse crédito para o pagamento de contribuições vincendas e futuras.
Utilizando os certificados, as empresas podem
planejar melhor os pagamentos e formar reservas
para o futuro. Po dem, tam bém, pre ca ver-se con tra re duções bruscas no faturamento e contra os efeitos
negativos das instabilidades financeiras. Em última
ins tân cia, as re la ções tra ba lhis tas se rão be ne fi ci a das
com o controle e a admi nis tra ção dos encargos previdenciários, com reflexos positivos na manutenção
dos empregos.
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Ainda que as razões econômicas e financeiras
não fossem subsistentes, é inegável a necessidade
de valorizar o bom con tri bu in te. É preciso estabelecer
li mi tes para essa ”cul tu ra da re ne go ci a ção per ma nente“, que oferece de forma regular facilidades para os
inadimplentes. Além disso, com a concessão do mes mo benefício aos contribuintes adimplentes podemos
evitar que eles venham a tornar-se inadimplentes por
imprevidência ou pela imprevisibilidade dos fatores
econômicos.
Por todas essas razões, esperamos contar com
o apoio dos nobres Pares para aprovação desta iniciativa. É inegável que a justiça e a eqüidade tributárias
somente serão alcançadas com um tratamento crescentemente igualitário aos contribuintes. E a nossa
proposta pretende colaborar para isso.
Sala das Sessões, 6 de abril de 2001. – Carlos
Bezerra
LEGISLAÇÃO CITADA
Presidência da República
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 9.711, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Nacional e do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, a utilização de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade do Tesouro Nacional, na
quItação de débitos com o INSS, altera
dispositivos das Leis nº 7.986, de 28 de
dezembro de 1989, 8.036, de 11 de maio
de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991,
8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7
de dezembro de 1993 e 9.639, de 25 de
maio de 1998, e dá outras providências.
O Presidente da RepÚblica
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Até 31 de dezembro de 1999, fica o
InstItuto Nacional do Seguro Social – INSS autorizado a receber, como dação em pagamento, Títulos da
Dívida Agrána a serem emitidos pela Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por solicitação de lançamento do Instituto Nacional de Coloni za ção e Re for ma Agrá na – INCRA, es pe ci fi ca men te
para aquisição, para fins de reforma agrária:
.........................................................................
Art. 3º A União po de rá pro mo ver leilões de certificados da dívida pública mobiliária federal a serem
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emitidos com a finalidade exclusiva de Amortização
ou quitação de dívidas previdenciárias, em permuta
por tí tu los de res pon sa bi li das do Te sou ro Na ci o nal ou
por créditos decorrentes de securitização de obrigações da União.
§ 1º Fica o INSS autorizado a receber os títulos
e créditos aceitos no leilão de certificados da dívida
pública mobiliária federal, com base nas percentagens sobre os últimos preços unitários e demais características divulgadas pela portaria referida no § 5º
deste artigo, com a finalidade exclusiva de amortização ou qui ta ção de dí vi das pre vi den ciá nas, de em presa cujo débito total não ultrapasse R$500.000,00
(quinhentos mil reais).
§ 2º Os débitos previdenciários a serem amor tizados ou quitados na forma do § 1º serão considerados pelo seu valor atualizado acrescido dos encargos
legais multiplicado pelo percentual calculado entre o
pre ço mé dio do úl ti mo le i lão e o va lor de face de emis são do certificado.
§ 3º Os certificados da dívida pública mobiliária
federal po de rão ser emi ti dos di re ta men te para o INSS
pelo preço médio homologado do seu último leilão de
co lo ca ção, em per mu ta pe los tí tu los e cré di tos re ce bidos pelo INSS na forma do § 1º deste ar tigo.
§ 4º A emissão dos certificados de que trata o caput processar-se-á sob a forma escritural, mediante
registro dos respectivos direitos creditórios em
sistema centralizado de liquidação e custódia.
§ 5º Portana conjunta dos Ministros de Estado
da Fazenda e da Previdência e Assistência Social
estabelecerá as condições para a efetivação de
cada leilão previsto no caput, tais como:
I – a quantidade de certificados a serem leiloados;
II – definição dos títulos ou créditos decorrentes
de securitização de obrigações da União a serem
aceitos em permuta pelos certificados, bem como a
quantidade mínima por unidade de certificado;
III – natureza, período e situação dos débitos
previdenciários que poderão ser amortizados ou quitados com os certificados;
IV – natureza, período, situação e valor máximo
dos débitos previdenciários que poderão ser amortizados ou quitados na forma prevista no § 1º deste ar tigo.
..........................................................................
(À Comissão dde Assuntos Econômico, em decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os projetos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 184, DE 2001
Nos termos do disposto no § 2º do art. 50, da
Constituição Federal, bem como do art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que seja
encaminhada ao Sr. Ministro da Fazenda, para que
esclareça junto à diretoria do Banco do Brasil, a seguinte solicitação de informações, a respeito das pro vidências tomadas até o momento, em cumprimento
às determinações da Comissão Parlamentar de
Inquérito sobre o Sistema Financeiro, no que diz respeito à hipoteca do Edifício Maison Strauss (Brasília),
bem como em relação às conclusões da referida CPI
no que diz respeito às punições administrativas aos
funcionários do Banco do Brasil devido ao “caso
Encol”.
Justificação
A Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou possíveis irregularidades no Sistema Fi nanceiro (CPIB-1999) tinha como um dos seus fatos determinados a apuração do chamado “caso Encol”.
Neste fato determinado, apurou-se o encaminhamento dado pelo Banco do Brasil nas suas negociações
com a direção da empresa Encol.
Após a oitiva dos depoimentos, bem como a
análise minuciosa dos documentos requisitados pela
Comissão, constatou-se que existiram uma série de
irregularidades operacionais que acabaram re dundando em decisões administrativas extremamente
questionáveis.
Entre tais irregularidades, destacaram-se a situação do Edifício Maison Strauss (página 22 do relatório da CPI) e a punição da então Diretoria do Banco
do Brasil aos funcionários envolvidos nas operações
com a Encol. Em re la ção a es tes fa tos, a CPI apro vou,
por unanimidade, relatório final determinando ações
por parte da nova Diretoria do Banco do Brasil.
Passados quase dois anos daquelas conclusões, ainda restam por parte do Banco do Brasil, o
cumprimento de muitas das determinações da Comissão Parlamentar de Inquérito.
O presente requerimento de informações tem
por objetivo fundamental tomar conhecimento apro-
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fundado das ações tomadas pelo Banco do Brasil
com respeito às determinações dos Senhores Se nadores.
De fato, tal requerimentoinscreve-se na competência desta Casa, na medida em que o controle externo é, em última instância, missão indelegável do
Poder Legislativo.
Sala das Ses sões, 6 de abril de 2001. – Se na dor
Carlos Bezerra.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 185, DE 2001
Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da
Constituição Fe de ral e nos ar ti gos 215, in ci so I, e 216
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
seja en ca mi nha do ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro
de Esta do do De sen vol vi men to Agrá rio o se guin te pedido de informações:
1 _ Não se encontram disponibilizadas, nesta
Comissão de Assuntos Econômicos, informações
que nos permitam avaliar as ações governamentais
relacionadas ao financiamento de agricultores
sem-terra, com vis ta à aqui si ção de ter ras, di re ta men te do proprietário. Sabe-se, tão-somente. que essa
nova opção de acesso à terra, enquanto modalidade
do processo de reforma agrária, entrou em efetividade em 1997 como um projeto piloto denominado Cédula da Terra. Qual o montante de recursos previstos,
sua fonte de captação e o mecanismo operacional
adotado nesse programa piloto? Que critérios foram
utilizados para a definição dos estados e agricultores
a se rem be ne fi ci a dos? Qu a is os en car gos fi nan ce i ros
incidentes nessa concessões de crédito, o subsídio
implícito, se existente, e os eventos e atividades eco nômicas passíveis de financiamento nesse projeto?
Qual a atual situação financeira desse projeto?
2 _ Sabe-se, ainda, que esse projeto piloto
acha-se, hoje, substituído pelo Projeto de Crédito
Fundiário e Combate à Pobreza Rural, 1ª fase, a ser
implantada por intermédio de financiamento a ser ob ti do jun to ao Ban co Mun di al, ora sub me ti do à apre ci a ção do Senado Federal. De forma semelhante, e a
despeito do encaminhamento do pleito de autorização a esta Casa, não se encontram disponíveis informações que permitam uma clara e um pertinente en tendimento do alcance e das transformações passíveis de obtenção com a implementação desse novo
projeto. Que razões levaram a adoção desse novo
projeto, quando, ainda, tudo indica, não foram exauridas as ações no âmbito do projeto piloto? Qual a extensão e a abrangência das atividades a serem co-
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bertas nesse projeto? Que critérios foram usados
para a definição dos estados e das famílias a serem
beneficiados? Os financiamentos concedidos no âmbito desse projeto estarão restritos à aquisição de
propriedades rurais? Como se relaciona e interage
essa modalidade de implantação da reforma agrária
com a prove ni en te das desapropriaçõespor interesse
social? É prevista a extensão desse projeto para outros estados? Em que ocasião, com que previsão de
recursos e quais atividades produtivas e que estados
são previstos como passíveis de financiamento? Quais os custos e os benefícios econômicos e sociais
desse projeto, uma vez que essas informações são
também exigidas e previstas nos termos do art. 4º, in ciso II, da Resolução nº 96, de 1989?
3 _ Sob que pressupostos e em que direção foi
definida a modelagem desse projeto, nessa sua 1ª
fase? Serão privilegiadas, tão-somente, as aquisições de pro pri e da des ru ra is, ou se rão es sas con ju gadas com ações de financiamento nas áreas de infra-estrutura, assistência técnica e de comercialização dos produtos obtidos nesses assentamentos?
Qual o objetivo fundamental pretendido com essa
modalidade de assentamento rural: maximização do
número de assentamentos ou sua consolidação em
áreas estratégicas?
Justificação
O Presidente da República encaminhou para
exa me do Se na do Fe de ral pro pos ta para que seja au torizada a República Federativa do Brasil a contratar
operação de crédito externo no valor equivalente a
até EUR218.190.000,00 (du zen tos e de zo i to mi lhões,
cento e noventa mil euros), com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento _ BIRD.
Os recursos advindos dessa operação de crédito serão destinados, conforme mencionado na mensagem presidencial, ao financiamento parcial do Pro jeto de Crédito Fundiário de Combate à Pobreza Rural _ 1, a ser exe cu ta do pelo Mi nis té rio do De sen vol vimento Agrário e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária _ Incra.
To da via, não se en con tram dis po ní ve is, tan to no
Congresso Nacional, quanto nessa mensagem que
encaminhou o pleito à apreciação desta Casa, informações que nos permitam avaliar adequadamente o
alcance deste Programa. Como se sabe, um programa executado de maneira parcial, equivocada ou erroneamente, pode não ser suficiente para dinamizar
seus efeitos sociais e econômicos, nem mesmo contribuir para o combate à pobreza rural. Ao contrário,

310

ANAIS DO SENADO FEDERAL

05636 Sábado 7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pode trazer a necessidade de novas intervenções por
parte do setor público, sobretudo quando o mesmo
encontra-se sob total responsabilidade do Poder Exe cutivo. A ação legislativa, nessa hora, está restrita
tão-somente, à avaliação das condições financeiras
do em prés ti mo pre ten di do pelo pro je to em re fe rên cia.
E, mes mo no âm bi to des sa com pe tên cia, ins tru í do de
forma parcial e em desacordo com o que determina a
Resolução nº 96, de 1989, que trata do controle do
processo de endividamento da União. Nos termos do
in ci so II do art. 4º da Re so lu ção nº 96, de 1989, os ple i tos da União para a con tra ta ção de ope ra ções de cré dito externo devem ser encaminhados ao Se na do Federal instruídos, entre outras exigências, com informações e análises sobre os custos e os benefícios
econômicos e sociais do projeto a ser financiado pela
operação de crédito.
O Congresso Nacional, em particular o Senado
Federal, consoante o disposto na Constituição Federal acer ca de sua com pe tên cia na área fi nan ce i ra e de
fiscalização, necessita de informações relativas a
esse programa de combate à pobreza rural, ainda
que restritas a sua primeira fase, sem que, para tal,
recorra àque las ve i cu la das na im pren sa, nem sem pre
confiáveis.
Ciente da necessidade, oportunidade e per tinência de informações sobre o Projeto de Crédito
Fundiário e de Combate à Pobreza Rural _ 1, respaldado, ainda, pelos arts. 215 e 216, inciso IV, do Regimen to Inter no do Se na do Fe de ral, é que re que i ro seja
encaminhado ao Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrá rio este pe di do de in for ma ções, en ten dendo, ade ma is, que fica a tra mi ta ção des sa ma té ria, que
se pre ten de es cla re cer, in ter rom pi da até que as in formações ora requeridas sejam recebidas e incorporadas ao processo em exame nesta Comissão de
Assuntos Econômicos.
Sala da Comissão, 6 de abril de 2001. _ Senador Carlos Bezerra.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216, do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha, por 20 minutos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a si -

ABRIL 2001
Abril de 2001

tuação da energia elétrica do País é deveras preocupante. O fantasma dos apagões e do racionamento
que rondava os lares dos brasileiros e os parques in dustriais do País efetivamente apareceu; deixou de
ser fantasma para materializar-se.
O Globo de hoje traz a seguinte notícia:
Pacote do governo tenta evitar o racionamento de energia. Objetivo é economizar
10% do consumo de luz no país até fim de
maio. O Governo lançou ontem um pacote
de medidas a ser adotado imediatamente
para reduzir o consumo e aumentar a oferta
de energia. O pacote vai vigorar até o fim de
maio e tem como objetivo economizar 10%
da energia consumida em todo o país. Se as
33 medidas fracassarem, será necessário
racionar a oferta de energia, atingindo inicialmente os consumidores residenciais e comerciais. As indústrias serão as últimas a
serem afetadas pelo racionamento.
Sr. Presi den te, essa si tu a ção ex pli ca-se, ba si camente, pelo fato de o País ter adotado um modelo
energético superado, que os últimos governos, inclusive o Governo do Presidente Fernando Henrique,
vêm buscando modificar, com a participação cada
vez mais ati va do se tor pri va do na ge ra ção e dis tri bu i ção de energia elétrica.
O planejamento existente no País previa uma
demanda quase compatibilizada com a capacidade
de oferta. Entretanto, não se esperava que o volume
de precipitação pluviométrica, notadamente nas Regiões Sudeste e Nordeste do País, fosse muito
aquém do desejado, muito aquém do necessário, fazendo com que os nossos reservatórios das usinas
hidrelétricas ficassem em níveis mínimos, diminuindo, con se qüen te men te, o vo lu me de ge ra ção de energia elétrica. Ora, é uma situação atípica que acabou
fazendo com que o planejamento exis ten te para o for necimento e oferta de energia elétrica no País – insumo bá si co e fun da men tal – se es cas se as se, ao pon to
de estarmos agora com um processo de racionamento do seu uso. E caminharemos, seguramente, já que
estamos chegando ao final do período chuvoso, para
o período de racionamento.
Criticar que nada nesse sentido foi feito seria le viano de nossa parte. Efetivamente, o Governo tem
pro cu ra do fa zer o que é pos sí vel. A cons tru ção de usi nas hidrelétricas a cargo da Eletrobras vem, nos últimos anos – e assim será até 2003 –, tendo um andamento razoável, não com a aceleração devida, mas
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também sem interrupção. O processo de privatização
facilitou o ingresso de investimentos estrangeiros e,
conseqüentemente, a modernização, e ocorreu basicamente na área de dis tri bu i ção de ener gia. Hoje, cerca de 70% da distribuição de energia elétrica no País
é feita pelo setor privado, mas na geração ocorre jus tamente o contrário: cerca de 70% da energia gerada
pelo País ainda é feita por organismos estatais.
Matéria da revista IstoÉ desta semana, intitulada ”A crise anunciada“, faz comentáriossobre a re dução, o racionamento, e diz que ”no Brasil, o Governo
já privatizou a maior parte do setor elétrico – boa par te para o ca pitalestrangeiro –, mas re cu sou-se a de finir o modelo de concorrência a longo prazo e a atender à exigência dos investidores transnacionais de ta ri fas re a jus ta das pelo câm bio, que pro te jam seu re torno das fragilidades do real“.
Ora, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa
é uma ques tão que pre ci sa efe ti va men te ser dis cu ti da
e analisada com pro fun di da de. Se efeti va men te os in vestidores estrangeiros pretendem, ao investir aqui
os seus capitais, ter a segurança do retorno dos seus
di vi den dos em dó lar, é pre ci so sa ber se in ves ti men tos
dessa na tu re za vão in te res sar ao con su mi dor bra si leiro. E por que não estimular o próprio empresariado e
o se tor pri va do na ci o nal, já que não ha ve ria o com pro metimento cambial, para investir maciçamente no se tor de geração de energia?
A crise se alastra talvez também em função dos
equívocos que ocorrem no nosso País. Vejam a inadimplência de Furnas, que, na comercialização em
blo co da ge ra ção de ener gia, aca ba cri an do inú me ras
dificuldades ao setor.
Devemos analisar também, Sr. Presidente, o
País. O Brasil tem um potencial extraordinário. A sua
capacidade de energia instalada hoje é compatível
com a demanda, mas estamos vivendo uma quadra
interessante e importante do País. Controlada a inflação, estabelecidas e vencidas severas metas fiscais,
o Brasil se prepara para um crescimento econômico
como o registrado no ano passado, que superou a
casa dos 4,5% do seu PIB.
Esse crescimento econômico, tão esperado
pela sociedade brasileira – corrigiu inclusive inúmeras dis tor ções no se tor eco nô mi co, com con se qüên cias para a área social –, está correndo o risco de ser
refreado pela escassez de energia elétrica.
A na tu re za foi, re al men te, mu i to ge ne ro sa com o
Brasil, concedendo ao nosso País mananciais ricos e
ex tra or di ná ri os e im por tan tes ba ci as do Pla ne ta. Destaco,particularmente, a situação do Esta do do To can-
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tins, o meu Estado, com quem a natureza foi também
extremamente generosa, colocando, ali, duas das
mais im por tan tes ba ci as hi dro grá fi cas do País. Te mos
um potencial de geração de energia muito grande.
Mas, na verdade, hoje estamos produzindo cerca de
metade ou um pouco mais da me ta de da de man da de
energia do nos so Esta do, algo em tor no de 145 me ga watts. Isso é uma insignificância em relação à demanda instalada no País – mais de 72 mil megawatts – e à
demanda nacional, e ainda com essa expectativa de
crescimento.
No Tocantins, as providências foram adotadas.
Primeiro, privatizou-se o gerenciamento do sistema
energético local. Isso propiciou a antecipação de um
programa da Eletrobrás de construir, no leito do rio
Tocantins, uma usina hidrelétrica – a Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães –, que, transferida para o
setor privado, está sendo feita a custo baixo e num
tempo recorde. Em pouco mais de três anos e meio –
no final deste ano, em setembro –, a usina estará
construída, a mais importante obra do Estado do Tocantins, com capacidade de geração de 850 megawatts, que, diga-se de passagem, vai atender às necessidades do Estado com todo o esforço de aumento de sua demanda, que é hoje de 145 a 150 megawatts. Estamos também levando energia para o meio
rural, que vai aumentar a sua demanda, mas, mesmo
assim, a geração no Tocantins será, a partir de dezembro, cinco a seis vezes a sua demanda.
No próprio leito do rio Tocantins, ainda temos
mais quatro projetos desenvolvidos, que, se colocados em prá ti ca, se im ple men ta das as suas usi nas, es tarão contribuindo para mitigar essa ne ces si da de que
o País enfrenta.
Portanto, o modelo utilizado no Estado do Tocantins, de transferir para o setor privado a geração
de ener gia elé tri ca, apro ve i tan do o po ten ci al ener gé tico do rio Tocantins, vem ao encontro das necessidades do País, do povo brasileiro, do empresariado bra sileiro, das indústrias brasileiras, que consomem e
que têm a necessidade des se in su mo tão im por tan te,
que é a energia elé tri ca. Não in te res sa sa ber se a usi na é es ta tal ou se é par ti cu lar. O que o povo pre ci sa, o
que o parque industrial precisa é do fornecimento de
energia elétrica tempestiva e abundante.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO) – Ouço, com muito prazer, o nobre Senador Carlos Patrocínio.
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O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – No bre Se nador Leomar Quintanilha, V. Exª aborda um assunto
de extrema importância, principalmente no momento
atual. Efetivamente, o Governo Federal, ontem, lançou um pla no, que eu di ria, de aler ta à po pu la ção bra si le i ra no sen ti do de eco no mi zar ener gia, por que a si tu a ção dos re ser va tó ri os é de ve ras pre o cu pan te, conforme assegura V. Exª. Acredito que o Brasil precisa,
de vez em quando, ser sa cu di do por al gu mas pre o cupações. Isso ocorreu recentemente com o episódio
da vaca lou ca, quan do o Ca na dá ale gou, de cer ta ma neira, que o Brasil não vinha cuidando muito bem do
seu rebanho, do ponto de vista sanitário. Essa situação foi boa para o Brasil, que, hoje, se prepara para
ser um dos maiores exportadores de carne de todo
tipo. Ontem, participei de um workshop maravilhoso
sobre aqüicultura e, especificamente, sobre piscicultura, no Ministério da Agricultura. Agora há a questão
da pouca chuva, que está fazendo com que os reservatórios atinjam os seus menores níveis dos últimos
40 anos. Isso, emi nen te Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha,
até certo ponto será bom para o Brasil. O plano que o
Governo está propondo implementar no nosso País é
muito bom e fará com que o povo economize energia.
Creio – e aqui já se falou mu i tas ve zes – que o Bra sil é
o campeão mundial do desperdício, e sabemos muito
bem disso. Não sou inteiramente favorável ao horário
de verão e vejo que vários Estados já se rebelaram
contra ele. Economiza-se muito pouco, há interferência no re ló gio bi o ló gi co das pes so as e o re sul ta do não
tem sido o es pe ra do. Por tan to, isso vai ser bom, o bra sileiro vai se acostumar a economizar energia não só
nas cri ses, até por que o ma i or be ne fi ciá rio será o pró prio consumidor. Acho que o programa do Governo é
bom, mas, sobretudo, deve-se fazer uma campanha
nacional cada vez mais intensa para que se preserve
a energia, cujo maior beneficiário, repito, será o próprio con su mi dor. V. Exª as se gu ra que o Go ver no já fez
muito no setor energético. Comungo da mesma opinião de V. Exª. Já fez muito, mas não tudo o que deveria fazer. Muitas vezes, da tribuna que V. Exª ocupa,
nós e outros Srs. Senadores temos chamado a atenção do Governo para que se estabeleça uma política
energética alternativa. Nobre Senador Leomar Quintanilha, é um absurdo que, no Brasil, em determinadas regiões, ain da se use chu ve i ro elé tri co! O chu ve i ro tem que ter energia solar, principalmente nas Regiões Norte e Nordeste do País. É o que se usa em
outros países. O Brasil, por meio das universidades e
dos seus pesquisadores, já desenvolveu um modelo
excelente e barato para se captar energia solar. Des-
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de 1984 – portanto, há 16 anos – uso energia solar e
estou muito satisfeito. Gasto muito menos do que se
estivesse usando energia elétrica. Temos, também, o
problema do aproveitamento do bagaço da cana e a
reativação do Programa Proálcool. Estamos sempre
sujeitos aos humores do mercado dos combustíveis
fósseis. Como exemplo, vimos agora o afundamento
da P-36, que trará prejuízo de US$100 milhões pela
falta de produção. Assim, tenho chamado a atenção
para as energias alternativas: o bagaço da cana, o ál cool – chamo a aten ção para a re a ti va ção do Proál cool – a energia eólica, a energia solar, e creio, sinceramente, que Deus, por intermédio da natureza, está
chamando a atenção do Brasil para que se enquadre
num projeto de modernidade e de produção de energia não-poluente, renovável, conforme essas que citei. V. Exª faz um excelente discurso, alertando as au toridades e o povo de maneira geral, e, o que é mais
importante, mostrando que o Estado do Tocantins
tem potencial para fornecer energia em abundância
para o nosso País.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO) – Senador Carlos Patrocínio, V. Exª – que, como
eu, representa com muito orgulho o Tocantins e conhece o potencial hidrelétrico que o nosso Estado
tem, podendo contribuir, de forma decisiva, para mitigar essas dificuldades que o País enfrenta – afirma,
com muitapropriedade, que essa cri se anun ci a da ha verá de trazer a sua contribuição. Aliás, dizem que é
no mo men to de cri se que se bus cam as gran des so lu ções.
Uma das alternativas de ação apontadas por V.
Exª, que deve en vol ver a so ci e da de, a prin ci pal pre judicada em razão do racionamento da energia, é esse
processo de educação do uso doméstico da energia,
evitando-se o abuso de tempo no chuveiro, de uso do
ferro elétrico, de luzes acesas nas diversas dependências da casa, sem que haja alguém ali utilizando
os benefícios da energia elétrica. Enfim, tenho cer teza de que esse programa haverá de contribuir com a
dona de casa, que, efe ti va men te, é a ma i or eco no mis ta que o mundo conhece e que sabe organizar o seu
orçamento dentro da sua capacidade de receita, ade quando-a às suas despesas. Testemunhamos, permanentemente, as donas de casa recomendando,
prin ci pal men te aos seus filhos, que apaguem a luz do
quarto quando lá não estiverem, que não se demorem muito ao chuveiro, para não se gastar excessivamente energia. Sei que essa campanha nacional have rá de dar uma con tri bu i ção para que o País ra ci o na lize um pouco o uso desse insumo.
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V. Exª tem ra zão, tam bém, quan do diz que pre ci samos contribuir e exigir que o Governo continue no
processo de envolvimento do setor privado na geração de energia, não só nos grandes empreendimentos, mas estimulando também as pequenas usinas,
as chamadas PCHs.
Lembra V. Exª, com muita propriedade, que o
Brasil, justamente por ter tudo muito abundante, não
se preocupou com o programa alternativo do Proálcool, que é extraordinário – desenvolvemos uma
tecnologia nova, que foi copiada por outros países e,
devagarinho, vamos abandonando o Proálcool ao
seu próprio destino, com geração de energia limpa.
Também V. Exª aborda o que eu gostaria de
comentar sobre as outras alternativas de energia
que, no território brasileiro, são extremamente favoráveis, como o aproveitamento da energia eólica.
Surpreendeu-me a informação de que o potencial
de energia eólica que o País tem, de forma mais
acentuada no Nordeste brasileiro, é quase duas vezes maior do que a sua capacidade de geração de
energia elétrica, de 165 mil megawatts. E nós praticamente não aproveitamos nada. Da mesma forma,
quase não aproveitamos a energia fotovoltaica, a
energia solar.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entendo que a crise anunciada, e que se avizinha, dará ao Brasil a oportunidade de buscar a solução definitiva para esse grave problema, que deve
ser encontrada com rapidez para não inibir essa
oportunidade extraordinária que o Brasil tem de encontrar, definitivamente, o seu caminho de progresso e de desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Edison Lobão, 1º 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 Senador Edison Lobão, por
permuta com o Senador Francelino Pereira.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
SENADOR EDISON LOBÃO, QUE, RETIRADO PELO ORADOR PARA RE- VISÃO, SERÁ
PUBLICADO OPORTUNAMENTE:
O SR. PRESIDENTE (Morazildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 186, DE 2001
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 218 do Regimen to Inter no do Se na do Fe de ral e de acor do com as
tradições da Casa, as se guin tes ho me na gens pelo falecimento do Senhor Antonio Ferraz Oliveira,
ex-vereador e ex-prefeito de Santo Antônio do Leverger, e ex-presidente da Associação Comercial de Cuiabá, Estado do Mato Grosso:
a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pe sar;
b) apresentação de condolências à família (espo sa: Lour des Ma ria Cam pos de Oli ve i ra, e fi lhos: Ma ria de Lourdes Oliveira Nigro, casada com Leopoldo
Mário Nigro; e Edmundo Luiz Campos Oliveira, casado com Maria Auxiliadora Campos de Oliveira); e ao
Estado do Mato Grosso.
Sala das Ses sões, 6 de abril de 2001. – Se na dor
Ante ro Paes de Bar ros, PSDB/MT – Senador Jonas
Pinheiro, PFL/MT – Senador Carlos Bezerra,
PMDB/MT.
O SR. PRESIDENTE (Mo ra zil do Ca val can ti) – O
requerimento lido depende de vo ta ção, em cujo en ca mi nha men to po de rão fa zer uso da pa la vra os Srs. Se nadores que o desejarem.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT) – Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra a V. Exª para encaminhar a votação.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re visão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós, os três Senadores da Ban ca da do Esta do de
Mato Gros so, es ta mos apre sen tan do um re que ri mento de so li da ri e da de à fa mí lia do Sr. Antô nio Fer raz Oliveira, um dos maiores empresários da área de turismo de Mato Grosso. Foi duas vezes prefeito de Santo
Antônio do Leverger – nessas duas oportunidades,
Santo Antônio foi um Município de grande influência
na eco no mia de Mato Gros so – e pre si den te da Asso ciação Comercial de Cuiabá.
Sendo assim, apresento, juntamente com os
Senadores Jonas Pinheiro e Carlos Bezerra, essa
moção de solidariedade à família, esperando contar
com o apoio de todos os Colegas Senadores.
Durante o discurso do Sr. Antero Paes
de Barros, 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) – Em votação o Requerimento n.º 186, de 2001.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queriam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei do
Senado nº 34, de 2000, que altera a Lei nº 8.987, de
13 de fevereiro de 1995, que ”dispõe sobre o regime
de concessão e prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal e dá outras
providências“, determinando que todas as concessões de serviços públicos sejam precedidas de relatório de impacto econômico-social , foi lido na sessão
de 10 de fevereiro de 2000 e despachado, pela Presidência, à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
Ao ana li sar o pro je to, esse ór gão téc ni co opi nou
pela sua apro va ção quan to à cons ti tu ci o na li da de, ju ridi ci da de e téc ni ca le gis la ti va, e, no mé ri to, pro pôs fosse ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos, pelas razões expostas.
O despacho em referência teve por base o art.
101, inciso II, letra ”f“, do Regimento Interno, por se
tratar de regime de concessão e prestação de serviços públicos.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania declinou de sua competência terminativa, e, nessas condições, a Presidência retifica o seu despacho
para, em consonância com o entendimento desse órgão técnico, remetê-lo à Comissão de Assuntos Eco nômicos, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 106, de 2001 (nº
312/2001, na origem), de 4 do corrente, pela qual o
Pre si den te da Re pú bli ca, nos ter mos do § 1º do in ci so
II do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995,
encaminha a programação monetária relativa ao segundo trimestre de 2001.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos, em regime de urgência, tendo em vista o § 2º
do art. 6º da Lei nº 9.069, de 25 de ju nho de 1995, que
preceitua: ”O Congresso Nacional poderá, com base
em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos
do Se na do Fe de ral, re je i tar a pro gra ma ção mo ne tá ria
a que se refere o caput des te ar ti go, me di an te de cre to
legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu recebimento.“

Abril de 2001

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
OF. PSDB/PTB/I/Nº 270/2001
Brasília, 5 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Aécio Neves pelo Deputado Carlos Batata, como membro titular, na Co mis são Mis ta des ti na da a ana li sar a Me di da
Pro vi só ria nº 2.136-36/2001, que ”dis põe so bre a cri a ção,reestruturação e or ga ni za ção de carreira, cargos
e funções comissionadas técnicas no âmbito da
Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional“.
Atenciosamente, Deputado Jutahy Junior, Líder do bloco PSDB/PTB.
OF. PSDB/PTB/I/Nº 299/2001
Brasília, 5 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Aloizio
San tos (li cen ci a do) pelo De pu ta do Do mi ci a no Ca bral,
como mem bro ti tu lar, na Co mis são Par la men tar de inquérito com a finalidade de apurar, em todo País, o
elevado crescimento, de roubo de cargas transportadas pe las em pre sas de trans por tes ro do viá ri os, fer roviários e aquaviários.
Atenciosamente, Deputado Jutahy Junior, Líder do Bloco do PSDB/PTB.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti. S. Exª
dispõe de 20 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há pou cas unanimidades no Brasil. Entretanto, o assunto
que trago ao Plenário é, potencialmente, uma delas.
Nem os mais ferrenhos crí ti cos do Go ver no Fer nan do
Henrique deixam de reconhecer o grande mérito da
adoção do Programa Bolsa-Escola, agora lançado
em nível nacional.
O programa, que visa, essencialmente, a incentivar famílias de baixa renda a manter seus filhos na
escola, poderá beneficiar, neste ano, 5,9 milhões de
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famílias com renda per capita mensal inferior a meio
salário mínimo, com filhos ou dependentes entre 6 e
15 anos matriculados no Ensino Fundamental. A prin cipal exigência do programa é a de que a criança freqüente, pelo menos, 85% das aulas. A verificação da
assiduidade será trimestral.
O objetivo indireto da iniciativa é melhorar a dis tribuição de renda por meio da ampliação das oportunidades que só a educação proporciona. A taxa de
escolaridade no ensino básico no Brasil alcançou
97% no ano passado, segundo dados do IBGE. Isso
significa que a quase totalidade das crianças, entre 7
e 14 anos, mes mo nas re giões mais ca ren tes do País,
estão freqüentando a escola. Mas não significa que
todas elas conseguirão completar o ciclo básico obri ga tó rio de oito anos de es co la ri da de. As con di ções de
vida das famílias com renda muito baixa forçam a
existência do trabalho infantil.
O Bolsa-Escola visa a interromper esse ciclo
perverso: a fa mí lia, me lhor dito, a mãe de fa mí lia re ce be rá o re cur so mí ni mo que lhe per mi ti rá man ter o fi lho
na escola. A Bolsa-Escola será distribuída sem intermediários. Com um car tão mag né ti co, a mãe do alu no
re ce be rá o va lor das bol sas em ban cos, agên ci as dos
Correios e lotéricas, acabando-se, dessa maneira,
com uma tradicional fonte de desvios, que era a intermediação de recursos.
No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nes se par ti cu lar, que ro fa zer um co men tá rio, com
o objetivo de chamar a atenção dos técnicos responsáveis pela elaboração desse programa. Na verdade,
a grande maioria dos Municípios do Brasil não tem
uma agência dos Correios, uma agência bancária ou
uma lotérica. Então, é de se preocupar que, ao se
buscar aperfeiçoar o programa, evitando-se intermediários por meio de cartões magnéticos, inviabilize-se
o êxito do programa em muitos Municípios, principalmente nos mais po bres. No meu Esta do, por exem plo,
dos 14 Municípios do interior, apenas quatro têm
agência ban cá ria ou dos Cor re i os. Isso faz com que a
família que ganha um cartão magnético tenha que se
deslocar para outros Municípios a fim de receber o
benefício, que é pequeno: de R$15,00 a R$45,00 por
família, já que são R$15,00 por aluno na escola.
Ao mesmo tempo em que estou elogiando a ini ciativa desse programa, gostaria de pedir ao Sr. Ministro da Educação e aos responsáveis pela sua exe cu ção que en con trem uma al ter na ti va para os Mu ni cípi os onde não exis tem agên ci as de ban co, dos Cor re i os ou lo té ri ca, para não tor nar uma idéia tão boa inú til
na maioria dos Municípios brasileiros.
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Aqueles que criticam o modelo do programa
como for ma tem po rá ria de cor re ção das dis pa ri da des
na distribuição de renda em nosso País desconhecem que o Pro gra ma de Ren da Mí ni ma foi ex pe ri men tado, com maior ou menor êxito, em diversos países.
Os Esta dos Uni dos, na dé ca da de 30, sob a pre si dên cia de Ro o se velt, as sis ti ram à for te in ter ven ção do estado na economia, na tentativa de criar empregos e
sair da recessão. Na Fran ça, logo de po is da Se gun da
Guerra Mundial, as autoridades de Lyon decidiram
pagar salário aos pais que enviassem os filhos à esco la. O ob je ti vo era pro te ger as cri an ças, ali men tá-las
e educá-las. As emergências do momento imediatamente posterior ao conflito recomendavam políticas
inovadoras.
A situação do Brasil também reclama a adoção
de políticasinovadoras. O País tem gran de po pu la ção
carente e enor me dé fi cit edu ca ci o nal. São duas emergências que se combinam. O Programa Bolsa-Escola
ataca os dois objetivos: evita que o fi lho do po bre seja
con de na do a tam bém ser po bre, abre pers pec ti vas de
futuro por meio da educação e concede aos pais uma
renda suplementar.
Além de tudo, Srªs e Srs. Senadores, o Bolsa-Escola não é, como querem alguns, um programa
de renda mínima tradicional. Esses programas propõem uma renda mínima para o cidadão sem qualquer contrapartida, simplesmente porque a pessoa é
cidadã e, como tal, merece viver com um mínimo de
dignidade.
O Bolsa-Escola é um programa que concede
uma ren da men sal a uma fa mí lia, mas exi ge uma con trapartida. Exige que os pais deixem os filhos na escola. O programa parte do pressuposto de que é impossível impedir os pais de utilizarem os filhos em al gum tipo de atividade para complementar a renda familiar. Para resolver o problema, o Estado decide pa gar para que os pais deixem os seus filhos na escola.
Ao fazer isso, o programa elimina o trabalho infantil e
garante a única saída que essas crianças terão para
melhorar de vida.
O Bolsa-Escola é fundamental na plena implantação do direito à educação. Trata-se de um instrumento que pratica a chamada ”gratuidade ativa“ em
contraposição à ”gratuidade passiva“, em que vigora
apenas o não-pagamento das mensalidades. A gratuidade ativa volta-se para ofertar o que for necessário
para que se re a li ze ple na men te o di re i to à edu ca ção.
O instituto da gratuidade do ensino nas escolas
públicas serviu, por muito tempo, para alimentar a fal sa interpretação de que haveria igualdade de oportu-

316
05642 Sábado 7

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nidades. Contudo, além da inexistência ou insuficiência de oferta escolar, há a problemática que cerca a
vida de cada criança. Trata-se do custo-oportunidade
en vol vi do na pre sen ça na es co la. Em um país com os
nossos problemas, é responsabilidade da sociedade
levar em conta o quanto é oneroso para uma família
manter um filho na escola, mesmo que gratuita.
Como se vê, Srªs e Srs. Senadores, o Programa
Bolsa-Escola é inatacável sob o ponto de vista da
concepção e da proposta de execução, que prevê o
acompanhamento do Ministério da Educação. Entretanto, é forçoso admitir que ainda é muito baixo o valor que será repassado às famílias no Programa Bolsa-Escola do Governo – entre R$ 15,00 e R$ 45,00
por mês –, bem menor do que o praticado por governos estaduais, prefeituras e organizações não-governamentais em projetos semelhantes. No Distrito Federal e no Rio de Janeiro, cada família recebe um sa lário mínimo, enquanto, em Belo Horizonte, a quantia
é de R$148,93 e, em Mato Grosso do Sul, de
R$136,00. Esses programas beneficiam um número
bem menor de famílias. No Distrito Federal, são 23
mil; em Belo Horizonte, sete mil; e no Rio de Janeiro,
mil. Já o Bolsa-Escola nacional quer atender, este
ano, 5,9 milhões de lares. Famílias com um filho receberão R$15,00 por mês, com dois, R$30,00 e, com
três ou mais, R$ 45,00. O programa deverá distribuir
R$1,7 bilhão a partir de abril ou maio.
São números expressivos, mas ainda modestos, se confrontados com as carências existentes. As
fa mí li as bra si le i ras têm, em mé dia, 2,2 fi lhos em ida de
escolar. O Programa Bolsa-Escola vai pagar, por tanto, R$30,00 por fa mí lia, em mé dia. Esse é um di nhe i ro
que não pode ser desprezado no interior, principalmente do Norte e do Nordeste do Brasil.
Por outro lado, reconhecemos a dificuldade de
se fa zer qual quer tipo de di fe ren ci a ção de va lo res por
região. Mas, se a diferenciação regional é politicamente complicada, por que, então, não concentrar os
recursos do Bolsa-Escola? É o caso, por exemplo,
dos recursos do Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da
Pobreza: dos R$4 bilhões do Fundo, o Governo destinou apenas R$1,7 bilhão para o programa. Se os outros R$2,3 bilhões restantes fossem utilizados, seriam suficientes para dar uma renda de R$70,00 a
R$80,00 a cada família que mantivesse os filhos na
escola.
Essa é, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a verdadeira demanda que se deve colocar
em relação ao Programa Bolsa-Escola. As discussões a respeito da paternidade do programa são de-
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magógicas e inúteis. O que importa, de fato, é que o
Bolsa-Escola representa uma alternativa comprovadamente eficaz para deter o êxodo escolar e estimular a permanência de nossas crianças na escola.
E, aqui, Sr. Presidente, quero fazer um registro:
em bo ra se fale que o Dis tri to Fe de ral, o Rio de Ja ne i ro
e ou tros Esta dos im por tan tes da Fe de ra ção im plan taram o Bol sa-Esco la, o Mu ni cí pio de Ira ce ma, no in te rior do meu Estado, com pouco mais de seis mil habitantes, implantou esse programa, exigindo, para pagar o benefício, não só a presença na escola, a freqüência às aulas, como também a aprovação, a permanente supervisão médica e odontológica a cada
aluno, controlada pela direção da escola, e a prática
de uma atividade esportiva.
Na verdade, em vários Municípios deste País,
esse programa já foi testado com muito êxito. Temos,
realmente, que reconhecer que, em bo ra pou co, o que
o Governo Federal resolve dar representa um grande
pas so no sen ti do de cor ri gir esta in jus ti ça so ci al que é
apenar famílias pobres, impedindo que tenham seus
filhos nas escolas.
Se queremos, verdadeiramente, retomar ou
construir um projeto de nação, coloca-se a necessidade imperiosa da ado ção de me ca nis mos que pro pici em res pos tas, ali men tem os so nhos co le ti vos e concretizem promessas de realização. O Programa Bolsa-Escola conjuga, favoravelmente, todos esses fatores. Deve ser tratado, portanto, como prioridade de
Estado, acima das disputas eleitoreiras e das vaidades pessoais.
O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos (Bloco/PT – DF) – Quero
dar os parabéns a V. Exª por ter abordado um tema
tão importante quanto este da Bolsa-Escola. Penso
que esse problema deve ser considerado juntamente
com ou tro: o da pri va ti za ção do en si no, que leva, ob vi amente, aquelas famílias que têm uma renda considerada satisfatória, uma renda média, uma renda da
classe média, diante de diversos fenômenos, inclusive a deterioraçãodos ser vi ços pú bli cos de edu ca ção,
a recorrerem às escolas privadas, às escolas particulares. Essas escolas particulares constituem, em todos os níveis, do primário à universidade, um dos setores que mais crescem no Brasil. Ora, o que significa
isso? Significa que os brasileiros passaram a gastar
mais em educação, mais em transporte, mais em ele -
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tricidade e, assim, o salário disponível para outros
fins, por exemplo, alimentação, obviamente tem diminuído, uma vez que eles estão agora – os salários –
afetados a pagamentos de serviços que antigamente
eram públicos e que hoje estão sendo adquiridos a
pre ço de mer ca do. Um ou tro fe nô me no tam bém que o
IBGE aponta é que o número de analfabetos funcionais, isto é, aqueles que cursam apenas quatro anos
de estudos, tem crescido no Brasil. O analfabetismo
fun ci o nal mos tra que o pro ble ma do en si no está lon ge
de alcançar algum equacionamento satisfatório no
Brasil. Em 1999, diz o IBGE, 29,4% das pessoas com
15 anos ou mais eram analfabetos funcionais. Os téc nicos consideram ”dramática“ a proporção de analfabetos funcionais no Nordeste, 46,2%! Obrigado pelo
aparte. Era isso que eu desejaria acrescentar.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sou eu que agradeço ao ilustre Professor Senador
Lauro Campos pelo aparte. No meu pronunciamento,
tive a oportunidade de dizer que, enquanto comemora mos o fato de que 97% das cri an ças na ida de de 7 a
14 anos estão matriculadas, registramos que um per centual muito grande delas não concluem o Ensino
Básico, com oito anos de escolaridade.
É verdade, portanto, que o sistema educacional
pre ci sa ser me lho ra do. Hou ve avan ços, como acon teceu com o Fun def e ago ra com a Bol sa-Esco la. Te nho
certeza de que são mecanismos que nos ajudam a
chegar ao lugar em que consideramos satisfatório
para o ensino público.
O Sr. Leomar Quintanilha (Bloco/PPB – TO) –
V. Exª me permite um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Tenho o prazer de conceder o aparte ao Senador
Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (Bloco/PPB – TO) –
Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª tem razão
quando afirma que esse tema é unanimidade, principalmente nesta Casa. De há muito vimos dis cu tin do e
observando que alguns governos vêm fazendo, com
denominação diversa, renda mínima, Bolsa-Escola,
esse es for ço fun da men tal para que efe ti va men te possamos colocar to das as nos sas cri an ças nas es co las.
Sabemos que as dificuldades estão exatamente nos
substratos sociais mais baixos, onde as famílias, com
pouca renda, enfrentam obstáculos maiores para colocar as suas crianças na escola. Sentimo-nos relativamentegratificados ao per ce ber que esse sen ti mento se alastra por todo o País e que governantes, em
seus di ver sos ní ve is, es tão pro cu ran do dar a sua con tribuição para que possamos colocar todas as crian-
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ças na escola. Não há como pensar em desenvolvimento de um povo ou de uma nação se não investirmos maciçamente na educação, começando pela
base, o ensino fundamental. Ressalto o sucesso do
programa realizado no Tocantins, com a denominação diferente, Pioneiros Mirins, voltado para atender
às famílias mais carentes. Hoje esse programa está
sendo implementado em todos os Municípios do
Estado. Funciona como a Bolsa-Escola, porque há a
exigência de que a cri an ça, para in te grar o es qua drão
dos Pioneiros Mirins, esteja freqüentando a sala de
aula. E há a compensação, porque, além de ser dada
uma orientação complementar à grade curricular –
noções de civismo, por exemplo – ainda há essa pequena remuneração que, em muitas casas, chega a
ser pra ti ca men te a re ce i ta se gu ra de que a fa mí lia dispõe no final do mês para a sua sobrevivência. No Tocan tins está sen do um su ces so. Há vi sí vel sen ti men to
de or gu lho das cri an ças que par ti ci pam des se pro grama. Eu estava fa zen do um cál cu lo aqui, até com cer to
receio de me equivocar, mas eu diria que cerca de
2,72% da população estão sendo atingidos pelo Pro grama Bolsa-Escola. E se pegarmos o universo de
crianças na escola, estaríamos atendendo pouco
mais de 12% com o Programa dos Pioneiros Mirins,
que funciona como a Bolsa-Escola. Portanto, concordo com V. Exª em que isso é uma unanimidade e espero que, num futuro não muito remoto, o Brasil por
in te i ro, seus Esta dos e seus Mu ni cí pi os, es te jam com
programas semelhantes para que possamos ter toda
a nossa população infantil nas escolas.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço ao ilustre Senador Leomar Quintanilha
pelo aparte. Fico feliz em saber que, a exemplo do
Distrito Federal, que já adota esse programa há algum tempo, e de Tocantins, que, como mencionou V.
Exª, também vem adotando, os governantes brasileiros, em nível municipal, estadual, e agora em nível fe deral, estão conscientes de que não basta construir a
es co la, con tra tar o pro fes sor e fi car es pe ran do que as
famílias pobres, carentes, tenham condição de manter seus filhos lá, para depois, ao final do ano, constatar que a eva são es co lar é enor me e não che gar à raiz
do problema, que é justamente este: a família pobre
não tem condição de manter o filho estudando, mesmo com a escola gratuita.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na, por per mu ta com
o Senador Lauro Campos, por 20 minutos.
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O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente agradeço
mais um ato de generosidade do amigo Lauro Campos, que me cedeu o tempo, sabendo de compromisso que tenho nos próximos minutos.
O que me traz hoje à tribuna é o fato de termos
uma situação inusitada da velha desigualdade regional que aflige o Brasil, principalmente os Estados federados mais distantes: temos agora a escolha de
uma das trinta e três vagas do Superior Tribunal de
Justiça do Brasil, e se repete a velha tradição do
café-com-leite: vamos cair numa escolha que venha
ou de Minas, do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, e,
em situações especiais, de algum outro Estado do
centro-sul do Brasil.
Tive a oportunidade de apresentar uma proposta de emenda à Constituição relativamente ao art.
104, que fala da escolha dos ministros do STJ:
Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça
compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados
pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos
de sessenta e cinco anos, de notável saber
jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:
I – um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal.
A nossa Carta Magna propõe que, seguindo o
princípio da regionalidade, os representantes dos
Tribunais de Justiça possam ser representados por
um desembargador que seja detentor de notório saber, detentor de privilégio de conduta ilibada e poderá ser indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. No
entanto, o que se vê dentro dessa egrégia Corte é
que a escolha geralmente recai em setores influentes da magistratura ligados ao Centro-Sul do Brasil.
Agora mesmo, lamentavelmente, circula por alguns
setores o comentário de que não adianta um pequeno Estado do Norte do Brasil, uma Unidade Federada mais periférica, reivindicar porque a escolha recairá sobre um representante do Centro-Sul.
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Entendo que o Ministro Paulo Costa Leite está
acima de qualquer suspeita e dirige, com a mais absoluta isenção, aquela Corte.
Faço um apelo para que haja a re vi são des sa situação. Além dos requisitos de mérito, de formação
curricular, de no tó rio sa ber e de ili ba da con du ta, deve
surgir um critério a mais: o da representação regional
na escolha dos repre sen tan tes dos Tri bu na is de Justiça, no caso, os desembargadores. A pro pos ta de al tera ção que faço, por meio de emen da à Cons ti tu i ção, é
que o Parágrafo Único seja alterado da seguinte maneira:
I – um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais, observado o limite de
4 (quatro) por região; e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça,
observado o limite de 4 (quatro) por Estado,
indicados em lista tríplice, para cada vaga,
respeitada a classe de origem, elaborada
pelo próprio Tribunal“.
Então, reúnem-se aqui o mérito, o no tó rio sa ber,
a conduta ilibada e o critério de o princípio federativo
se fa zer pre sen te na es co lha des ses re pre sen tan tes.
A justificativa do projeto se prende à realidade
atual da composição do Superior Tribunal de Justiça,
que contraria a vontade do legislador disposta no art.
104 da Constituição. O coeficiente de um terço das
vagas destinadas aos juízes dos Tribunais Regionais
Fe de ra is e ou tro um ter ço com pos to por de sem bar gado res dos Tri bu na is de Jus ti ça tem sido na prá ti ca mo dificado pela realidade do instrumento denominado
”quinto“, previsto no art. 94 da Constituição Federal
A relação abaixo revela a origem e a procedência dos trinta e três membros do STJ, não permitindo
que pairem dúvidas sobre a contribuição desta PEC
para o aperfeiçoamento da democracia nas instituições brasileiras. Procedem da Região Centro-Oeste,
mais exatamente do Distrito Federal, 9 Ministros; do
Su des te, 10 Mi nis tros, sen do 1 do Espí ri to San to, 3 de
Mi nas Ge ra is, 3 do Rio de Ja ne i ro e 3 de São Pa u lo; 7
da Re gião Sul, sen do 2 por San ta Ca ta ri na, 2 pelo Rio
Gran de do Sul e 2 pelo Pa ra ná; 7 da Re gião Nor des te,
1 por Pernambuco, 1 pelo Rio Grande do Norte, 1 por
Sergipe, 2 pela Bahia e 1 oriundo do Piauí; e nenhum
Ministro procede dos Estados da Região Norte. Há,
portanto, uma completa desproporção quanto ao
princípio do pacto federativo e a uma representação
regional.
Espero sinceramente que o Senado Federal,
por meio da Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
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dadania, que tem como Relator o Senador Bernardo
Cabral, tenha sensibilidade para dar celeridade à tra mitação desta proposta de emenda à Constituição.
Poderá, então, vir ao Plenário e ser encaminhada à
Câmara dos Deputados, para que nós, das regiões
menores do Brasil, possamo-nos sentir representados legitimamente numa Corte de fundamental importância, responsável por todos os problemas jurídicos e institucionais que este Brasil tanto tem na sua
diversidade geopolítica e regional.
Então, é o ape lo que faço ao Mi nis tro Pa u lo Cos ta Leite: mesmo na escolha que ora estamos vivenciando no STJ, que consiga refletir sobre a representação re gi o nal, ali an do o no tó rio sa ber e a con du ta ili bada – é claro – à visão de que uma unidade federada,
por menor que seja, tem esses requisitos, devendo
ser considerada na escolha dos membros de uma
Corte tão importante para a democracia e para a esta bi li da de do Esta do de Di re i to, como é o Su pe ri or Tri bunal de Justiça.
Deixo essa breve mensagem, para que o Relator, Senador Bernardo Cabral, encaminhe o devido
parecer ao plenário da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e, posteriormente, ao plenário do
Senado Federal para as devidas decisões legislativas.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) Antes de
eu encerrar, o Senador Casildo Maldaner pede um
aparte, em que eu aproveito para concluir o meu pro nunciamento.
Ouço V. Exª, Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador Tião Viana, eu vinha escutando seu pronunciamento pela Rádio Senado e disse para o motorista
acelerar um pouco para ver se conseguia chegar a
tempo. Fiz praticamente um cooper no corredor para
chegar aqui e colocar o meu pensamento em relação
à questão que V. Exª aborda no dia de hoje. Fiz questão de aqui chegar, Senador Tião Viana, para emprestar-lhe solidariedade, porque V. Exª defende a
tese da interiorização do desenvolvimento no Brasil.
É a que eu esposo e defendo: o desenvolvimento. E V.
Exª hoje traz um tema visando a in te ri o ri zar a Justiça,
o desenvolvimento do Poder Judiciário nos mais altos
es ca lões da Re pú bli ca. O prin cí pio fe de ra ti vo bus ca a
isonomia, para ocuparmos geograficamente, com
eqüidade, o Brasil. Essa distribuição eqüitativa em to dos os se to res é bem-vinda, dá mais von ta de de vi ver
e mais brio às pessoas que vivem nos lugares mais
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distantes, como diz V. Exª, nos entes mais periféricos
das decisões centrais do Brasil. Eu pertenço a Santa
Catarina, um Estado que participa desse centro de
de ci sões, e en ten do que, para o Bra sil vi ver con dig na mente, a interiorização é fundamental em todos os
quesitos, quer em relação à educação, a mais emprego ou à saúde. A interiorização dessas questões é
fundamental para que não ocorra o êxodo que vem
ocor ren do hoje nas gran des me tró po les. Deve ocor rer
também em relação a essa questão – por que não?
Desde que se preencham os quesitos fundamentais
previstos na própria Constituição, como o notável saber jurídico e a conduta ilibada, por que não se estabelecer um critério para que os menores Estados do
Brasil sejam contempladas, também, nessas de cisões do Poder Judiciário? Por isso, no momento em
que V. Exª estava ultimando o seu discurso, vim dizer
que esta idéia cala bem e pega bem, no bom sentido
e em todos os sentidos aos brasileiros, da comunidade nacional. Ela une mais a brasilidade e dá mais orgulho e vontade de viver em qualquer lugar do chão
nacional. Isso pega bem em todos os sentidos; dá um
sentido psicológico de irmandade e parceria; mostra
– e o Ju di ciá rio sabe dis so – que, hoje em dia, as de ci sões ju di ci a is não se po dem ba se ar so men te no Di re ito positivo. É cla ro que o Di re i to po si ti vo está nos có di gos, mas as sentenças não podem ser prolatadas so men te de acor do com o que pres cre ve o Di re i to po si ti vo. Hoje, faz-se necessário analisar também o que
ocorre no meio, levando-se em conta as si tu a ções, as
circunstâncias. É claro. Sabemos que no Brasil, por
seu tamanho, os costumes e tradições são diferentes
nas di fe ren tes re giões. Va ri am as ma ne i ras e até o je i to de as pessoas conversarem, embora sejamos filhos da última flor do Lácio – o português é um só. As
questões regionais devem, portanto, ser contempladas também pelo Judiciário, para que se possa analisar o Brasil como um todo. É bonito isso. Por isso, Se nador Tião Viana, quero cum pri men tá-lo pela proposta que V. Exª faz – se não me engano, uma emenda à
Constituição –, e isso, sem dúvida alguma, vem fazer
com que nós todos sejamos mais brasileiros.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço
e incorporo, com muita honra, o aparte de V. Exª, Senador Casildo Maldaner, que, mesmo tendo o privilégio de fazer parte de uma região desenvolvida do
ponto de vista sociocultural e econômico, como é a
Re gião Sul do Bra sil, in cor po ra ges tos de so li da ri e dade e ge nerosidadea um projeto que ajudaria o princípio da eqüi da de, o prin cí pio fe de ra ti vo em nos so País.
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E o que eu vejo de mais importante é que já está
sendo superada aquela concepção geopolítica de
que o ”Estado sou eu“, o Estado é apenas um, de que
a desproporcionalidade nos investimentos tem sido
ruim para o Brasil. Isso já unânime entre os pensadores sociais do Brasil.
Ao analisarmos o Orçamento, verifica-se que o
Mi nis té rio da Cul tu ra in ves te R$28 mi lhões para a Re gião Sudeste e investe R$1, 8 milhão para a Região
Norte do Brasil, para toda a cultura da Amazônia. Do
Orçamento-Geral da União, vamos ao BNDES e 3%
dos re cur sos para a Re gião Nor te e mais de 60% para
a Região Sudeste. E se isso chega à Justiça – uma
concentração de representatividade para a Região
Centro-Sul –, fica difícil imaginar o pacto federativo, a
representatividade à altura do que merecemos.
Acredito, portanto, que o mérito da proposta de
emenda à Constituição é o de criar esse conceito de
federação também na representação jurídica. Espero
que isso sirva, com o aparte tão claro que V. Exª fez,
para que o nosso Presidente do STJ, Ministro Paulo
Costa Leite, possa, sensibilizado, intervir para que as
pró xi mas es co lhas já si gam uma ro ti na tam bém de re presentação regional, dando, assim, mais estabilidade ao Estado de Direito e favorecendo-o mais ainda.
Não podemos mais tolerar passivamente as filas pro ces su a is que per mi tem aos gran des cri mi no sos alo jados em nosso meio, nos pequenos Estados federados, continuarem protegidos por uma burocracia que
dificulta o avanço dos processos, dos julgamentos.
Acredito que, com a representação regional,
mais sensibilidade teremos para com esse tipo de situação e o Estado de Direito estará mais preservado,
pois a droga que entra pelo Acre vai servir, muitas ve zes, ao Rio de Janeiro. É preciso uma Justiça atenta,
representada em todos os sentidos, fundamentada
também no pacto federativo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO DO SENADO Nº 001 DE 2000
Altera o artigo 104 da Constituição Federal e
dá outrasprovidências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O ar ti go 104 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar
com a seguinte redação:

Abril de 2001
”Art. 104...............................................
Pa rá gra fo úni co. ..................................

I – um ter ço den tre ju i zes dos Tri bu na is Re gi o na is Federais, observado o limite de 4 (quatro) por Região, e um terço dentre Desembargadores dos Tribunais de Justiça, observado o limite de 4 (quatro) por Esta do, in di ca dos em lis ta trí pli ce, para cada vaga, res pe i ta da a classe de origem, ela bo ra da pelo pró prio Tri bu nal;
Justificação
A realidade da atual composição do Superior Tribunal de
Justiça contraria a vontade do legislador disposta no artigo 104 da
Cons ti tu i ção Fe de ral. O co e fi ci en te de 1/3 das va gas des ti na da aos juizes dos Tribunais Regionais Federais e outro 1/3 composto por desem bar ga do res dos Tri bu na is de Jus ti ça tem sido na prá ti ca mo di fi cado pela re a li da de do ins tru men to de no mi na do ”quin to“ pre vis to no artigo 94 da CF.
A re la ção aba i xo dos 33 Mi nis tros do STJ re ve la a ori gem e a
procedência não permitindo que paire duvidas sobre a realidade
que esta PEC pre ten de con tri bu ir no aper fe i ço a men to da de mo cracia das instituições brasileiras.
Mi nis tros do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça
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(webmaster@sti.gov.br)
Da simples leitura deduz-se que procede da Região Centro-Oeste, mais exa ta men te do Dis tri to Fe de ral, 9 Mi nis tros; Su deste 10 Mi nis tros, sen do 1 do Espi ri to San to, 3 Mi nas Ge ra is, 3 do Rio
de Janeiro e 3 de São Paulo; Região Sul 7, 2 Ministros por Santa
Ca ta ri na. 2 por Rio Gran de do Sul e 2 pelo Pa ra ná; Re gião Nor des te 7, 1 por Pernambuco, 1 por Rio Grande do Norte, 1 Sergipe, 2
pela Bahia e 1 oriundo do Piauí 1 e nenhum Ministro procedente
dos Estados da Região Norte.
É de to dos sa bi do que as cen dem aos Tri bu na is mem bros do
Ministério Público, Advogados, indicados em lista sêxtupla pelos
órgãos de representação das respectivas classes. Indicados por
suas res pec ti vas clas ses pres su pôem-se que ad vo ga dos e pro moto res pre ser vem a re pre sen ta ção e a con fi an ça atri bu í da por seus
pares de origem _ que, afinal, não são os Magistrados, estes in gressos por concurso de prova. Ocorre que, rapidamente fundem-se numa úni ca hi e rar quia, os to ga dos pro mo to res, ad vo ga dos
e juizes, insisto, concursados para este mister.
No me a dos para to mar as sen to na Cor te Su pe ri or de Jus ti ça
advirão novamente os representantes dos Advogados, do Ministério Pú bli co e dos Tri bu na is que, já de mons tra mos, guar dam em sua
constituição a presença dos indicadosAdvogados e Promotores.
De fá cil per cep ção con clu ir que, na for ma da lei, é mais be nevolente a porta de acesso via Representação em prejuízo dos
que che ga ram a Ma gis tra tu ra via dis pu ta dís si mo con cur so pú bli co.
Destaque a importância da presença de advogados e promotores que arduamente aportam para os Tribunais o sacerdócio
ati vo, in tran si gen te e com pe ten te a fa vor do bem co mum. Não obs tan te a pre sen ça ga ran ti da de um ter ço da que las não de ve rá pre judi car a su bi da dos que, de mons tran do igual men te con du ta ili ba da e
no tá vel sa ber ju rí di co, as cen de ram a vaga da ma gis tra tu ra com provan do seus co nhe ci men tos em exa us ti vas se le ções de pro vas e tí tulos.
Por fim é salutar reiterar que melhor aprouverá à organização ju di ciá ria do Bra sil em fa vor da de mo cra cia e da pró pria Na ção
bra si le i ra a ob ser vân cia da ri que za do prin cí pio fe de ra lis ta. Se rico
é possuir um regime federalista mais proveitoso será garantir na
composição geral dos Ministros a representação dos homens e
mu lhe res de no tá vel sa ber ju rí di co de to das as re giões do Bra sil. A
pre sen ça de to dos os ele men tos do pen sa men to e da cul tu ra bra si leira permitirá aos julgadores melhor decidir à luz da constituição
federal, dos costumes e das convenções internacionais a que o
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Brasil está obrigado obedecer e assim enfrentar os desafios do
novo mi lê nio.
Sala de Sessões, 18 de janeiro de 2000. – Tião Viana,
PT/AC.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos
por vinte minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje à
tribuna fazer eco ao foguetório soltado pelo Governo
Fe de ral ao re to mar – pa re ce – uma pos se ini ci al, com
promessas que se vão somando àquelas que não foram cumpridas desde o palanque inicial, o primeiro
com o qual sua ma jes ta de, o Pre si den te da Re pú bli ca
Fer nan do Hen ri que Car do so, con quis tou o seu pri meiro reinado.Agora, no se gun do re i na do, já hou ve, pelo
menos, duas posses menores, subposses, nas quais
o Governo mostra-se reabastecido em sua imaginação,reabastecido em sua capacidadeverbal, reabastecido pelos meios de propaganda de modo geral, de
te le vi são em es pe ci al – não há dú vi da de que o Pre si dente da República é um ser televisivo; dá-se muito
bem na televisão.
A crise econômica fez com que os gastos em
publicidade ultrapassassem os gastos em guerra e
espaço, setores que, des de sem pre, têm sido as pri o ridades envergonhadas e reais, isto é, os setores em
que o capitalismo mais gasta dinheiro. Agora, com a
crise, passou a ser prioridade, momentaneamente, a
publicidade. As empresas, quebrando, obviamente,
ten tam se gu rar a cli en te la, man ter o seu ní vel de ati vi dade e de lucro, aumentando a publicidade, aumentando a propaganda. E o Go ver no em cri se faz o mes mo; pa re ce-me que R$480 mi lhões fo ram gas tos pelo
Governo Federal em propaganda no ano passado.
Aqui, o nosso Governador Joaquim Domingos
Roriz aproveita-se da conclusão do metrô – parece
que é a con clu são, mas não é. Ele está ina u gu ran do a
pré-conclusão do metrô. Há cerca de dez anos, o Sr.
Joaquim Domingos Roriz foi ao cartório e registrou
que o metrô seria inaugurado em seis anos, num dia
qualquer dos primeiros meses após seis anos do início das obras. Desse modo, o Sr. Joaquim Domingos
Roriz é dos poucos brasileiros que tem uma mentira
registrada em cartório!
Vamos ver o que está acontecendo em Brasília
com o tal do metrô. Há um equívoco atrás do outro. O
Sr. Joaquim Domingos Roriz afirma que o metrô é um
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meio muito moderno de transporte. Moderno como?
O primeiro metrô do mundo, o de Londres, teve sua
construção iniciada em 1865! Assim, o metrô não
pode ser considerado um meio de transporte tão mo derno. Além disso, o metrô de Londres é, realmente,
um metrô. Vamos ver que isso que foi ina u gu ra do tem
apelido de metrô, tem custo de me trô, mas não é me trô. Faz-se uso indevido da palavra por analogia –
uma analogia muito precária – com os metrôs que fo ram construídos a partir de 1865.
O metrô de Londres, por exemplo, tem 1.350
quilômetros de rede metroviária. O de Brasília tem
cerca de 40 qui lô me tros. O de Lon dres tem 1.350 qui lômetros, e esse metrozinho de Brasília, 40 quilômetros! Além disso – existem muitos ”além dis so“ –, o Sr.
Joaquim Domingos Roriz parece não perceber bem a
diferença entre as coisas e, julgando assim superficialmente, transformou um transporte leve, de superfície, em metrô. São coisas totalmente diferentes.
O metrô verdadeiro é outra coisa. Em Paris, por
exemplo, lá em Montmartre, o metrô tem cerca de 70
metros de profundidade. O metrô é um sistema de
transporte horizontal e vertical, tem que ter elevador,
tem que ter es ca das ro lan tes, tem que ter di ver sos ní veis, de modo a permitir que as linhas de metrô se
cruzem, uma em cima da outra.
Vou tentar dar uma explicação: se você chega
em Paris e compra uma passagem em uma estação
qualquer do metrô, você desce uma escada e pega o
me trô que pas sa na que le ní vel. Ou, en tão, con for me o
caso, para onde você que i ra ir, você des ce um ou dois
níveis e pega o metrô que passa no segundo ou no
terceiro nível. Compra-se, por exemplo, um tíquete,
uma passagem, e pode-se entrar na linha azul. Na linha azul, você pega o metrô, anda por cinco quilômetros, desce da linha azul e sobe ou desce alguns andares, de elevador, como acontece em Montmartre,
ou de escada rolante, e entra em um metrô da linha
vermelha. Pega a linha vermelha, anda por dois ou
três quilômetros, desce da linha vermelha, sobe ou
desce um, dois ou três andares para pegar o metrô,
por exem plo, da li nha la ran ja, que vai levá-lo ao pon to
final ou para onde você queira ir.
Aqui não existe isso. O metrô do Sr. Roriz, cuja
construção foi orçada em R$600 milhões – isso para
todo o projeto –, na realidade, já consumiu R$1,3 bilhão, quantia que daria para construir mais um metrô,
mas não para cons tru ir um me trô de ver da de, por que,
quando se constrói uma linha sobre a outra, quando
se faz uma construção a 50 metros de profundidade
para passar uma linha, como acontece em Montmar-
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tre, por exemplo, é óbvio que o custo é muitas vezes
maior do que o de se colocar um metrô, um trem leve
de superfície, na superfície.
Aqui em Bra sí lia, o me trô afun da em um sis te ma
de trincheira – não um sistema utilizado desde 1865,
em Londres –, pois, em vez de se fazer um túnel para
o metrô passar, um outro túnel por baixo desse para
pas sar uma li nha de me trô de ou tra cor e um ou tro tú nel mais aba i xo ain da, o que aqui se fez foi o se guin te:
o metrô do Sr. Roriz, o transporte leve de superfície,
mergulha apenas quando chega no início da Asa Sul;
ali foi feita uma trincheira, um buraco – que depois foi
coberto –, por onde passa o trenzinho do Sr. Roriz.
Já falei há muito tempo, desde a minha campanha, que o me trô se ria pri va ti za do, e é o que se con fir ma agora: vai ser privatizado. Naquela época, eu cha mava esse me trô de ”tren zi nho do Ca nhe do“. Quem é
que vai comprar ou receber esse presente? Será, ob vi a men te, uma gran de em pre sa de trans por tes. A ma i or na que la oca sião – e pen so que é ain da hoje – era a
do Sr. Canhedo, da Vasp.
Inaugurado agora o ”metrô“, o que se verifica é
que ainda serão necessários R$285 milhões para
concluir o projeto. E o Sr. Roriz já ameaça levar o me trô para diversas cidades-satélites. Ora, um metrô
que só liga Samambaia ao Plano Piloto, que só tem
praticamente uma linha, não pode ser um sistema
como esse que estou descrevendo, onde diversas linhas se en tre cru zam e per mi tem, por tan to, por exemplo, em Brasília, que o passageiro que pegue o metrô
na rodoviária possa descer no final da Asa Sul e pegar um outro metrô para o Lago Sul, para o Gama,
para o Núcleo Bandeirante ou para qualquer outra cidade satélite. Mas, nessas localidades, não há metrô.
Ou seja, nunca haverá um metrô digno desse nome,
um sistema integrado horizontal e vertical de transporte.
Certo dia, em uma estação de metrô em Paris,
tive curiosidade em saber o que estava por baixo,
como era o sistema que permitia uma grande estabilidade ao me trô nas cur vas. Aba i xei-me, en tão, sus tentando-me nas mãos e nos pés, para ver o que estava
debaixo do metrô. Devo ter sido a única pessoa do
mundo a fazer essa ginástica para olhar debaixo do
metrô. E por quê? Porque sabia ou desconfiava que
deveria haver uma outra roda sustentando aquelas
rodas – uma roda sobre os trilhos e uma outra dentro
da que la, para im pe dir que o me trô não se de ses ta bi li zasse –, e realmente isso acontece. Então, até mesmo nos trens, existe uma grande diferença.
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O sistema daqui não permite que o trenzinho
ande na velocidade que alcança em Londres, em Pa ris ou em qualquer outra cidade onde haja realmente
um metrô.
Além disso, ainda faltam R$285 milhões para
completar esse trecho do metrô. Imaginem se agora
fossem querer estendê-lo a outras cidades-satélites!
Só daqui ao Gama são mais 40 quilômetros, o que
con su mi ria mais R$1,4 bi lhão. Ja ma is che ga re mos lá!
Para chegarmos a Planaltina e Sobradinho, gastaríamos, portanto, cinco ou seis vezes mais do que já
gastamos.
Mas ainda existe um outro defeito gravíssimo:
em todos os metrôs do mundo, há uma preocupação
com as pessoas, os passageiros. Aqui em Brasília
não se pensou nisso. O que acontece? Em Roma, o
passageiro sai do me trô e en tra em uma sot to pas sagio pe do na le, quer dizer, o me trô está li ga do a um tú nel, a uma passagem subterrênea, que leva o passage i ro para o ou tro lado da rua. Aqui em Bra sí lia não há
isso. O metrô vai despejar o passageiro em cima dos
Eixos ou de outros locais, podendo haver, portanto,
um outro desastre metroviário. Ou seja, poderá haver
um aumento no número de atropelamento, pois as
pessoas, saindo do metrô, serão despejadas nos eixos, nas ruas, onde sabemos que a velocidade dos
carros é bastante elevada.
Assim, sem um underground, sem uma sotto
pas sa gio pe do na le, sem um sistema como esse, um
verdadeiro crime é cometido contra a população.
De modo que não houve também uma CPI. Não
se pode mais falar em CPI neste País. Quando o Gover no afir ma que não ad mi te mais CPI, o que ele está
fazendo? Passando aquele antigo ditado ”ou todos
nos lo cu ple ta mos, ou to dos rou ba mos, ou res ta u re-se
a dignidade“ para o imperativo ”todos nos locupletamos“, por que o Go ver no não de i xa res ta u rar a mo ra li dade por meio da CPI. E assim, no Brasil, foi dada a
autorização para todos roubarmos, todos nos locuple tar mos, por que a mo ra li da de ja ma is será res ta u rada. É uma traição restaurar a moralidade, de acordo
com a fala de Sua Excelência, o Presidente da República.
E o que vemos também é que não houve apuração des tes des vi os: o pro je to foi or ça do em R$600 mi lhões, foram gastos R$1,3 bilhão, e faltam ainda
R$280 milhões. E está totalmente incompleto!
E o que disse o Sr. Roriz nes se ca mi nho da to tal
irresponsabilidade, da proibição de se apurar os des vios, os roubos, as falcatruas e as maracutaias? Disse, no entusiasmo da inauguração do seu trenzinho,
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com quase 10 anos de atraso: ”Que custe R$1 bilhão
ou R$2 bilhões, isso não é o mais importante; o importante é o serviço para a população“. Quando um
Governador diz que não importam os custos, está re pe tin do aque le ve lho di ta do: ”Rou ba-se, mas faz-se“.
Diante de tantas deficiências e insuficiências,
houve vários desastresmetroviários an tes da ina u gura ção do me trô. Ima gi nem no dia em que for ina u gu ra do!
E, no mesmo dia da inauguração, como era de
se prever, S.Exª dis se que a ope ra ção será ter ce i ri zada. Realmente, este R$1,6 bilhão que deverá custar
finalmente isto que eles chamam de me trô será pri va tizado, terceirizado. E como as empreiteiras que fazem es sas gran des obras são pou co nu me ro sas – em
Brasília, são umas três ou quatro –, é ób vio que o Go verno não tem interesse em apurar as falcatruas, a
roubalheira. Por quê? Porque nas próximas eleições
são essas três ou quatro empreiteiras que irão, novamente, sustentar a campanha, dar dinheiro para os
políticos vencerem as eleições. De modo que eles
não têm interesse algum em apurar os fatos. Por isso,
apesar de o metrô ter levado tanto tempo e ter provocado tantos desastres metroviários, não foi aberto in quérito algum sobre esses desmandos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. Edison Lobão, 1º 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 Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, no dia de hoje,
trago uma preocupação do povo do meu Estado de
Santa Catarina, principalmente das pessoas ligadas
ao Banco do Estado, que vem sentindo um tormento
há longos meses. Todos nós catarinenses sentimos
na pele, quando houve a movimentação do atual Go verno do Estado com o Governo Federal e com setores do Banco Central no sentido de privatizar o referido Banco.
Tentaram tirar dos catarinenses uma instituição
que preenche o slogan pelo qual é conhecido: o
”Banco da Gente“, ”Coisa da Terra“. Uma instituição
existente nos 293 Municípios do Estado, que atende
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todas as pessoas, por as sim di zer, prin ci pal men te por
meio da interiorização do de senvolvimento.Por existir
em pequenos Muni cí pi os, pres ta ser vi ço tam bém aos
apo sen ta dos. Vou ci tar um exem plo. Qu an do eu ain da
exercia a função de Governador de Santa Catarina,
foi inaugurada uma agência do Banco do Estado em
Timbó Grande, o que evitou que os aposentados daquela cidade percorressem longas dis tân ci as para re ceber a sua pequenina aposentadoria. É uma instituição que não só atende os mais excluídos, como tam bém fo men ta pe que nos ne gó ci os nas me no res co munidades do Estado.
E o atual Governo do Estado, atendendo ori entação do Governo Federal e, naturalmente, do FMI,
acocora-se, e permite a entrega desse bem que é de
todos os catarinenses. E sa be mos que com a fe de ra lização do Banco, ele irá parar nas mãos de alguns
bancos existentes aqui ou no exterior.
E o pior, Sr. Presidente, é que os catarinenses,
por meio do Governo do Estado, terão que “sanear o
Banco”. E o que isso significa? Deixá-lo redondo, enxuto, fazer com que ele vise somente o lucro, o resultado finan ce i ro, e não seja levada em conta a questão
so ci al. Não te nho a me nor dú vi da de que, com a pri va tização, agências serão fechadas em dezenas e dezenas de Municípios, e os pequenos negócios serão
deixados de lado, assim como as pessoas que mais
precisam de uma instituição bancária. Sabemos, antecipadamente,o que vai ocor rer em Tim bó Gran de, o
exem plo que ci tei an te ri or men te: vão fe char a agên cia
que tive a hon ra de ina u gu rar quan do era Go ver na dor.
Os aposentados de lá, infelizmente, terão que, novamente, percorrer 65 quilômetros de ônibus, em chão
de ter ra ba ti da, sa in do pela ma nhã e re tor nan do à no ite, para receberem um salário mínimo de aposentadoria. Portanto, não se analisa o preço so ci al, a ques tão como um todo, fica-se somente na parte matemática, no resultado imediato, na metodologia estanque.
Os direitos das pessoas são deixados de lado, fazendo com que o êxodo ocorra cada vez mais. As pessoas estão saindo daquela região porque sentem-se
abandonadas e estão indo para os centros maiores,
ocasionando problemas ali, como sói acontecer no
Brasil inteiro. Essa é a realidade. Agora, como eu dizia: não é só tentar sanear para entregar para um
banco particular essa instituição catarinense. O pior é
que toda a po pu la ção, por meio do go ver no ca ta ri nen se, durante 30 anos, vai ter que devolver o empréstimo celebrado entre o Governo Federal e o governo
ca ta ri nen se, no montante de R$1,2 bi lhão com ju ros e
correção monetária. Uma geração inteira vai se com-
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prometer a pagar esse montante para tentar deixar o
ban co re don di nho, de i xá-lo en xu to, como di zia an tes.
E o que querem? Que demitam o pessoal, que
façam isso e aquilo, que haja desemprego. A preocupação é grande porque houve o compromisso da implantação de um PDI, um Plano de Demissão Incentivada. Mas até os servidores que estavam nessa expectativa estão desesperançados, porque até agora
nada aconteceu. Nem com re la ção a todo esse di nhe i ro, o Go ver no do Esta do, ou o in ter ven tor, em sin to nia
com o Banco Central, nada decidem. Isso oferece
uma insegurança para esses servidores e para as
suas famílias. Não se sabe o que fazer, não há mais
aquele estímulo por parte do trabalhar em atender
bem o cli en te, em fa zer com que a ins ti tu i ção me lho re.
Aliás, pelo con trá rio, a ins ti tu i ção já co me ça a dar pre juízo. Há uma desmotivação baseada nos comentários de que o banco será privatizado, que não vai mais
existir e que vai ficar nas mãos de um grupo que visa
somente o resultado financeiro e imediato, ficando a
questão social de lado.
Tudo isso gera uma intranqüilidade enorme, Sr.
Presidente, nobres Colegas, razão que me traz à tribu na do Se na do da Re pú bli ca. Os ca ta ri nen ses es tão
inconformadosporque o Go ver no de Esta do não está
agindo, está sen do co ni ven te com algo que afe ta a to dos, pois está trans fe rin do à so ci e da de como um todo
a responsabilidade de devolver esse dinheiro da privatização em outra geração, além de permitir que milhares de famílias fiquemdesamparadas, ao léu, sem
segurança, sem saber o que fazer, já que nada conduz a um resultado melhor.
O Governo do meu Estado não pode ficar de
mãos cru za das. Ele tem que di zer a que veio, as su mir
o seu posto com energia e conduzir a negociação a
uma melhor solução. É preciso encontrar caminhos e
luzes para essa questão. Se continuar nessa in diferen ça, ca u sa rá pre ju í zos cada vez ma i o res à so ci e dade catarinense. Se o governo catarinense pensasse
mesmo em nosso patrimônio, tomaria a seguinte decisão: agradeceria os recursos, mas abriria mão deles. Seguiria, enfim, o seu próprio rumo, corrigindo
possíveis equívocos exis ten tes no nos so ban co – que
atende pequenos negócios nos 293 Municípios do
Estado, em todos os quadrantes, do litoral até a fronteira com a Argen ti na, do ex tre mo sul ao ex tre mo nor te, no planalto serrano, na região do Vale de Blumenau, no Vale do Itajaí, onde estarei hoje à noite. O
banco foi fundado pelo saudoso Governador Celso
Ramos, na intenção de beneficiar a região. Assim
como o Ban co do Bra sil re pre sen ta o go ver no bra si le-

ABRIL 2001
Abril de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

i ro nos mais lon gín quos lu ga res des te País, nós, ca ta ri nen ses, tam bém te mos que ter a nos sa ins ti tu i ção, o
nosso instrumento de desenvolvimento, por menor
que seja, para os pequenos negócios. Não devemos
nos desfazer dele, deixando as pequenas comunidades sem nada.
Essa é uma questão de honra para os catarinenses. Se eu fosse o governador, eu enfrentaria
esse problema, não me dobraria aos mandos, desmandos ou às ordens de onde quer que sejam. Sei
que seria aplaudido pela sociedade catarinense. Claro que seria necessário corrigir possíveis desvios,
gorduras e excessos, fazer uma administração compartilhada com a sociedade, com a federação das indústrias, com os trabalhadores que representam a
sociedade, mas manteria essa instituição que é nossa, incentivaria o desempenho, daria fomento, hombridade, luta e força de trabalho aos funcionários, fazendo com que eles saiam às ruas para formar uma
colmeia do Banco do Estado de Santa Catarina. Pen so que é por aí que temos que fazer. Essa tinha que
ser a decisão do governo dos catarinenses. Esse que
ti nha que ser o cha ma men to, e não o go ver na dor pas sar a ser o prefeito só de Florianópolis, porque a sua
esposa é prefeita daquele Estado, abandonando o
nosso. Não é assim que se governa. Ele ti nha que as sumir sua função, ba ter à mesa e di zer que so mos um
Estado Federativo, portanto, queremos a nossa independência nessa questão. Essa questão é coisa nos sa. E não acocorar-se dessa forma.
Sr. Presidente, nobres Colegas, essa questão
tem causado preocupação, desconforto e insegurança no meu Estado, ra zão pela qual tra to dela nes ta tri buna do Senado. Espero que meu pronunciamento
pos sa ter eco em meu Esta do. Aque les que tra ba lham
na ins ti tu i ção não sa bem o dia de ama nhã. Exis te, en fim, uma inquietação em toda a sociedade, porque
não sabem quanto vão pagar para enxugar a instituição, or ga ni zá-la e de po is en tre gá-la a um gru po pri vado. Não é as sim que se go ver na, que se aten de a uma
sociedade. Por esse motivo, faço este protesto no dia
de hoje aqui no plenário do Senado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Se nador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL –TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nunca é demais falar em educação. Num País como o nosso, em
que as carências educacionais são ainda tão flagran-
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tes, colocar a educação na grande agenda política
nacional é o mínimo que se pode fazer. Quanto mais
es ti ver mos de ba ten do o tema, quan to mais nos es for çarmos para que ele esteja sempre presente en tre as
questões verdadeiramente prioritárias do País, estaremos agindo no sentido de superar o nosso atraso e
construir a sociedade cidadã com que tanto sonhamos. Por isso, volto ao tema da educação, especialmente para focalizar uma de suas modalidades, a
educação à distância, que nos dias de hoje adquire
superlativa importância.
Em primeiro lu gar, re co nhe ça mos uma ver da de,
apesar de todos os problemas que ainda persistem,
malgrado o desempenho medíocre do nosso sistema
educacional, o Brasil pode se orgulhar de algumas vi tórias expressivas no setor. Nesses últimos anos, a
conjugação de uma série de fatores, com destaque
para a legítima pressão da sociedade e a sensibilidade do poder público, aliadas a uma continuidade de
programas e projetos, algo extremamente raro na
área, permitiu que alcançássemos êxitos notáveis.
Reporto-me, antes de tudo, ao fato de que mais
de 96% de nossas crianças em idade escolar estão
matriculadas. Esse índice nos coloca em posição de
relevo em termos mundiais, praticamente nos igualando às nações tradicionalmente tidas como desenvol vi das. Ade ma is, como não há nada a in di car um re trocesso, já podemos vislumbrar, num horizonte não
mu i to dis tan te, a uni ver sa li za ção do aces so ao en si no
fundamental.
A cri a ção do Fun do de Ma nu ten ção e De sen vol vimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Ma gis té rio, o Fun def, abriu no vas e al vis sa re i ras perspectivas para essa etapa da escolaridade obrigatória
da educação básica. Ao mesmo tempo em que se
aprofunda a municipalização do ensino fundamental,
a fixação de um percentual da receita dos Estados e
dos Mu ni cí pi os, a ser obrigatoriamente nele aplicado,
permite a elevação salarial dos docentes, algo que se
expressa com maior nitidez e produz efeitos mais evi dentes nas regiões mais pobres do País.
Há mais, no entanto: uma nova Lei de Diretrizes
e Bases, aprovada em dezembro de 1996, busca introduzir na educação brasileira conceitos e princípios
mais modernos, identificados com a realidade histórica de invulgar dinamismo na qual vivemos. Graças a
ela, vai sen do pos sí vel tor nar mais fle xí vel a es tru tu ra
do sistema educacional e trabalhar com diretrizes e
parâmetros curriculares novos e inovadores, estimulando a interação da sala de aula com a vida, na ten-
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tativa de contextualizar o saber à realidade cotidiana
de todos aqueles que buscam a escola.
A me ren da es co lar des cen tra li za da é ou tro cla ro
sinal de avan ço. Res pe i tam-se os há bi tos ali men ta res
de cada região, dinamiza-se a economia local, amplia-se o grau de autonomia da escola, e estimula-se
a par ti ci pa ção da co mu ni da de na ges tão do pro gra ma
e no con tro le dos re cur sos fi nan ce i ros nele apli ca dos.
Agre gue-se a isso o Pro gra ma Na ci o nal do Li vro
Didático, sumamente transformado naquilo que é essen ci al: a cri te ri o sa se le ção dos tí tu los a se rem ad quiridos com recursos públicos que compõem o Fundo
Na ci o nal do De sen vol vi men to da Educação, para dis tribuição no tempo certo aos mais de 30 milhões de
alunos matriculados na rede pública do ensino fundamental.
Agora mesmo, anuncia-se a feliz decisão por
parte do MEC de comprar milhões de exemplares de
dicionários da língua portuguesa e distribuí-los para
esse alunado.
A proposta de um novo ensino médio começa a
ser implantada, e não era sem tempo. O sistema pro dutivo de nosso tempo exige pessoal pre pa ra do, apto
a compreender os mecanismos que presidem a produção e a to ma da de de ci sões. Aci ma de tudo, não há
como pre ten der um exer cí cio cons ci en te da ci da da nia
sem um respaldo do conhecimento. Responder a esses dois desafios é o que pretende o novo modelo de
ensino médio – etapa final da educação básica.
Não obstante tudo isso, Sr. Presidente, Srs e
Srs. Se na do res, for ço so é re co nhe cer que ain da es tamos lon ge, mu i to lon ge, do pon to ide al. O nos so sis te ma edu ca ci o nal ain da pa de ce – de for ma agu da, aliás
– de um grande mal: o precário desempenho. Não
basta co lo car to das as cri an ças na es co la; ne ces sá rio
se faz garantir-lhes educação de qualidade, sem a
qual todo o es for ço des pen di do terá sido em vão. Para
tan to pre ci sa mos de pro fes so res bem-re mu ne ra dos e
bem-formados.
Creio residir nesse ponto o cerne da questão.
Formar docentes na quantidade requerida pelo País,
den tro dos pa drões de qua li da de com pa tí ve is com as
nos sas ne ces si da des, é ta re fa que não mais pode ser
adiada. Mais ainda, a realidade do mundo contemporâneo – autêntica sociedade da informação a caminho de uma sociedade do conhecimento – já não admite como suficiente apenas a formação inicial. A velocidade das transformações, tornando obsoleta hoje
a novidade de ontem, estabelece novos paradigmas
para a formação acadêmica e profissional, conferindo-lhe um caráter continuado e permanente.
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Eis uma área, entre tantas ou tras, em que a mo da li da de de edu ca ção a dis tân cia deve es tar pre sen te
de maneira vigorosa. Para um país como o nosso, de
dimensões continentais e com tanto tempo perdido a
recuperar, essa modalidade educacional não é luxo,
muito menos modismo; é absolutamente indispensável. Se ficarmos num único exemplo – o da formação
dos professores –, veremos como a educação a distância é primordial para a superação das nossas históricas deficiências.
Não estou discorrendo sobre o vazio, eminente
Senador Leomar Quintanilha. É ainda muito expressivo o nú me ro de pro fes so res le i gos atu an do na edu cação básica, com destaque para o que ocorre no ensino mé dio. São mi lha res os do cen tes que atu am nes sa
etapa sem jamais terem feito um curso de graduação.
A pró pria LDB es ta be le ce um pra zo – que se cum pri rá
em 2007 – para que todos os professores em atividade tenham concluído sua formação superior. Convenhamos que, se nos prendermos às formas tradicionais do ensino exclusivamente presencial, fatalmente
não conseguiremos cumprir essa meta.
O Sr. Leomar Quintanilha (Bloco/PPB – TO) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo com muita alegria um aparte ao eminente
Senador Leomar Quintanilha, ex-Secretário de Educação quando o Estado do Tocantins ainda dava os
seus primeiros passos.
O Sr. Leomar Quintanilha (Bloco/PPB – TO) –
Na verdade, o tema que V. Exª aborda é candente,
sempre atual, e deve estar permanentemente sendo
discutido por todos que querem ver o Brasil como um
país autônomo, independente, livre e desenvolvido.
Seguramente, se analisarmos o atual quadro da edu ca ção na ci o nal – em bo ra ain da de i xe mu i to a de se jar,
pois muito há que se fazer –, poderemos observar
que o ensino de hoje está melhor que o de ontem,
que, por sua vez, está melhor que o de an te on tem. Vimos experimentando uma escalada de melhoramento, de aprimoramento, em conseqüência de investimentos feitos na educação nos seus diversos segmentos. V. Exª aborda, com muita propriedade, um
dos seus aspectos mais importantes, ou seja, de que
o Brasil precisa se dedicar no aprimoramento do seu
quadro docente, investindo no professor, não só melhorando o seu nível salarial, mas recuperando sua
auto-estima, permitindo que ele possa, no exercício
de suas atividades, estabelecer uma car re i ra de crescimento, em que seja privilegiado o es for ço para cul tivar e aumentar o seu conhecimento. A responsabili-
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da de do pro fes sor é mu i to gran de. Ele é um mul ti pli ca dor de ações, de idéias e de informações. É o professor que se encarrega de formar, de informar, de preparar as nossas crianças para o exercício da cidadania ple na. Ou tro as pec to in te res san te que V. Exª aborda é a questão do ensino a distância. É claro que os
avanços trazidos pela ciência e tecnologia propiciam
um aprimoramento do sistema educacionalbrasileiro.
O en si no a dis tân cia ha ve rá de, a cada dia, ocu par um
espaço maior, universalizando e democratizando o
conhecimento, dando oportunidade a muitos que, pe las di fi cul da des na tu ra is e cir cuns tan ci a is, não po dem
se preparar. Portanto, V. Exª aborda um tema muito
importante, que reputo fundamental para o processo
de desenvolvimento do nosso País, do nosso querido
Brasil, para o qual tanto lu ta mos. Sem in ves tir na edu cação, sem aprimorar os mecanismos de informação
dos nossos jovens, dos nossos cidadãos, demoraremos a alcançar essa situação tão sonhada por nosso
povo. Parabéns a V. Exª pelo tema que aborda nesta
manhã!
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço o aparte a V. Exª, eminente Senador Leomar Quintanilha, que foi, senão o primeiro, pelo menos um dos primeiros Secretários de Educação do
então recém-criado Estado do Tocantins, oportunidade em que pôde implantar uma educação eficiente e,
o que é mais importante, vislumbrar para o Tocantins
a possibilidade de todas as crianças estarem em sala
de aula, fato que agora já estamos conseguindo con cretizar, conforme as estatísticas lançadas pelo
IBGE, que colocam o Estado do Tocantins numa posição privilegiada, tendo aumentado em cerca de 20%
o número de alunos que freqüentam a escola.
Eu gostaria de frisar, de maneira particular, a
questão do ensino a distância, que vai ganhando terreno em todos os qua dran tes do mun do e que po de rá
ser ministrado, sobretudo, aos professores, àqueles
que ainda não tiveram uma formação acadêmica
com pa tí vel com a sua fun ção de edu car os nos sos jo vens.
No momento em que falo de educação, estão
presentes os estudantes da nossa querida Capital
Federal nas galerias da Casa. Estou falando em edu ca ção a dis tân cia tam bém para eles. Mas es ses ain da
são privilegiados, talvez porque sejam estudantes da
Capital da República. Certamente, contam com professores altamente capacitados e poderão ter à sua
disposição o vídeo, para lhes ensinar cada vez mais.
Porém, nobre Senador, o que dizer das nossas crian-
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ças do Norte e do Nordeste, da Amazônia e lá do
Pará, do nosso querido Senador Luiz Otávio?
Precisamos aproveitar tudo aquilo que os avanços científico e tecnológico estão nos apresentando.
Temos que colocar esse avanço à disposição e a ser viço do povo brasileiro.
Eu gostaria de fazer uma referência especial:
estaremos implantando, em breve, a Unilegis, Universidade do Senado Federal, que haverá de atuar prin cipalmente nos cursos a distância, fazendo a in tegração com todos os Legislativos brasileiros, nas diversas esferas. Portanto, será um grande avanço. A TV
Senado já vai ocupando, cada vez mais, índices pro missores de audiência, e, certamente, com o advento
da Unilegis, haveremos de alcançar a população bra sileira por intermédio das Assembléias Legislativas e
das Câmaras Municipais.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Ouço, com muito prazer, o aparte do eminente Senador Arlindo Porto.
O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Senador Car los Patrocínio, neste momento, interrompo o pronunci a men to de V. Exª para co men tar a res pe i to do que V.
Exª abor da nes ta ma nhã. Tra ta-se de um tema im por tan te, que cha ma a nos sa aten ção, que é res pon sa bi li da de, sim, do Po der Pú bli co, nos ní ve is fe de ral, es tadual e municipal, como também é uma responsabilidade da família e da sociedade. Não há como o País
desenvolver-se senão por intermédio da educação.
Temos acompanhado de perto as realizações do Governador Siqueira Campos, do Estado que V. Exª tão
bem aqui representa, bem como os Senadores Leomar Quintanilha e Siqueira Campos. Enfatizo, prin cipalmente, a transformação por que estamos passando. Essa mudança está sendo muito acelerada, e temos que dar, sim, oportunidade a essas crianças, a
esses jovens de ocupar um espaço novo na sociedade. Preocupo-me também com aqueles que, na sua
in fân cia, na sua ado les cên cia e na sua ju ven tu de, não
puderam ter acesso à escola regular. É por meio da
eliminação do analfabetismo e da formação de um
novo processo educacional e cultural que teremos
uma sociedade mais preparada, mais qualificada,
porque a mão-de-obra está atrelada à educação.
Enquanto não houver educação de maneira generalizada e de qualidade, não haverá mão-de-obra competente para disputar o mercado interno e para produzir aquilo que é importante no mercado internacional. Os programas sociais e as chamadas políticas
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básicas são importantes, mas há necessidade de ge ra ção de em pre go e ren da e me lho ria da qua li da de da
nossa mão-de-obra. Aí, sim, grande parte das questões sociais estará resolvida, o que dará ao cidadão
dignidade e oportunidade de, com o seu trabalho e
sua par ti ci pa ção no de sen vol vi men to, fa zer o fo men to
da sua família. Quero louvar V. Exª pelo tema que traz
hoje, mostrando um retrato da educação não apenas
no Estado do Tocantins, mas também em todo o Brasil, com pontos alcançados, mas com objetivos ainda
a serem atingidos. Essa é uma demonstração de que
esse tema é vigoroso e atual e precisa ser debatido.
Por isso, cumprimento V. Exª.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Agradeço-lhe muito o aparte, eminente Senador
Arlindo Porto. Sei que V. Exª é extremamente preocupado com a educação, tanto é que, como Chefe do
Poder Executivo na querida cidade de Patos de Minas, V. Exª desenvolveu um trabalho digno de elogio.
E é por isso, talvez, que V. Exª tenha chegado aonde
chegou.
O que estou argumentando aqui, eminente Senador, é que já avançamos bastante. Os dados do
IBGE ates tam que cer ca de 96% das nos sas cri an ças
estão na sala de aula. Mas ainda fal ta mu i to, ain da temos um longo caminho a percorrer, ou seja, todas as
crianças devem fre qüen tar o en si no bá si co e o en si no
fundamental. O mais importante é garantir a qualidade do ensino ministrado a essas nossas crianças.
Estou cha man do a aten ção de ma ne i ra es pe ci al
para a educação a distância. Vamos usar o avanço
tecnológico e colocá-lo a serviço do nosso povo.
A demanda por cursos que não impliquem neces sa ri a men te o des lo ca men to do alu no até uma sala
de aula exis te e não é pe que na. A pro pó si to, acom pa nho, com vivo interesse, uma experiência em curso,
que, co man da da pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, apon ta
para as inúmeras possibilidades abertas pela educação a dis tân cia. Falo da TV Esco la, um pro je to vi to ri oso que, a cada dia, amplia a sua área de atuação e
conquista um número maior de escolas, professores
e estudantes. Com uma grade de programação inteligente, veiculando filmes muito bem produzidos – feitos no Brasil e em vários outros países – e contemplando todas as áreas do saber, a TV Escola cobre
todo o território nacional, via satélite, com recepção
por meio de antenas parabólicas.
Os depoimentos daqueles que fazem uso cons tante da TV Escola não deixam dúvida: aonde ela
che ga, o pro fes sor se sen te mais pre pa ra do, se gu ro e
estimulado a ministrar suas aulas. Os alunos entram
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em contato com o mundo do conhecimento não apenas com a ajuda dos tradicionais recursos da velha
sala de aula: sons e imagens os transportam no tempo e no espaço,fazendo dessa vi a gem um ma ra vi lhoso mergulho no saber. Apenas para ilustrar o extraordinário grau de adesão que essa proposta pedagógica vem obtendo na rede de escolas públicas brasileiras, basta que lhes diga o que aconteceu recentemente.
Com o ob je ti vo de apri mo rar as trans mis sões da
TV Esco la e de sua ade qua da uti li za ção pe los pro fes sores, a Secretaria de Educação a Distância do MEC
achou por bem oferecer um curso aos docentes. Vejam: não seria um curso de ”conteúdos“, no sentido
tradicional do termo; o que se propunha era
tão-somente um curso a distância para auxiliar o professor a bem utilizar a TV Escola, nada mais do que
isso. Com a devida cautela, própria de quem inicia
uma atividade sem saber ao certo como seria a resposta do público, tinha o MEC modestas expectativas
quanto ao número de participantes do curso: na melhor das hipóteses, algo em torno de 30 mil professores atenderiam ao chamado.
Sem nenhum ”esquema profissional“ de publicida de, o cur so foi anun ci a do qua se que ex clu si va mente pela própria TV Escola. Abertas as inscrições, a
agradável surpresa: em uma semana, nada mais
nada menos que 100 mil professores procuraram ins crever-se, com aquela avidez própria de quem leva a
sério a sua profissão, sabe discernir o que é bom e
deseja melhorar a sua capacidade docente para oferecer aos seus alunos aulas mais inteligentes, criativas e atraentes!
Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que o caminho da redenção da educação brasileira – particular men te da es co la pú bli ca – pas sa, ine xo ra vel men te,
pela educação à distância. O Brasil já perdeu tempo
em demasia, talvez até mesmo por preconceito, descuidando dessa modalidade de ensino. Estrutura tecnológica o País tem de sobra para atuar na área; afinal, não nos esqueçamos que nosso sistema de comunicações – dos correios à te le vi são, da im pren sa à
informática – em nada fica a dever aos mais avançados do mundo.
Da mesma forma como abordei o papel da edu cação à distância na formação inicial e continuada de
professores, exatamente pela importância desse tipo
de profissional para a superação das carências educacionais da população brasileira, poderia falar do
muito que ela haverá de representar na formação de
milhares de técnicos dos mais diversos campos; na
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permanente reciclagem de todos os profissionais
que, afastados dos bancos escolares, correm o risco
concreto de se rem ul tra pas sa dos pe las ino va ções em
suas respectivas áreas; ou, ainda, na formação e no
aperfeiçoamento de pessoal que atua na administração pública, em suas três esferas.
No mundo inteiro, as organizações tratam de
montar os seus cursos e levá-los a qualquer lugar. O
Brasil está despertando para essa realidade, que dinamiza as oportunidades educacionais, sem que a
presença do aluno numa sala de aula seja o mais impor tan te. Mes mo por que o es tá gio de de sen vol vi mento tecnológico a que chegamos permite que, pelo rádio, pela televisão, pelo computador ou por via postal
– utilizados iso la da ou con co mi tan te men te – o co nhecimento se dissemine, abolindo fronteiras,diminuindo
distâncias e refluindo as desigualdades.
Mu i tas or ga ni za ções já es tão agin do nes sa di reção. A título de exemplo, registro o espetacular trabalho que vem sendo exe cu ta do pela Con fe de ra ção Nacional dos Transportes, sob a direção do presidente
Clésio Andrade. O Programa de Educação a Distância do Sistema CNT é transmitido, hoje, para mais de
1.600 postos de recepção, instalados em empresas,
federações e sindicatos, além das 75 unidades de
atendimento da própria Confederação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Carlos Patrocínio, gostaria de informar a V.
Exª que já ultrapassou em 5 mi nu tos o ho rá rio, e, con forme decisão da Mesa, queremos cumprir o máximo
possível o Regimento para que possamos não continuar ouvindo reclamações dos companheiros, mesmo nos dias como segunda e sexta-feira, em que as
sessões são não deliberativas.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, termino o meu discurso e peço que seja
dado como lido. Concordo com V. Exª e espero que
essa postura seja válida para todos os Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª será atendido na forma regimental e quero dizer-lhe que essa postura será adotada com todos os
Senadores para que possamos ter os nossos trabalhos mais fluentes.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, O RESTANTE
DO
PRONUNCIAMENTO
DO
SR.
SENADOR CARLOS PATROCÍNIO:
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Empresas de informática multiplicam os softwares
educativoscolocados à disposição do mercado, facilitando em muito sua aplicação fora das salas de aula
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convencionais. Tal como ocorre no resto do mundo,
nosso País começa a dar sinais de aposta em um
novo modelo de Universidade – a Corporativa – que,
com poucas instalações físicas (ou nenhuma, muitas
vezes), opera um sistema virtual, fundamentado no
conceito simples e verdadeiro de que o aprendizado
pode e deve ocor rer a qual quer hora e em qual quer lu gar. Fe liz men te, já es tão en tran do em ati vi da de re des
vir tu a is uni ver si tá ri as, en vol ven do con sór ci os de instituições públicas e de instituições privadas.
Pen so que ao Po der Pú bli co com pe te fa zer mais
do que atualmente faz. A vitoriosa experiência da TV
Esco la tem que ser re pro du zi da em sé rie; cur sos de li cenciatura a distância precisam ser multiplicados.
Acima de tudo, no entanto, espero ver o Ministério da
Edu ca ção to mar a ini ci a ti va de pro por ao País nor mas
avançadas para a educação a distância de modo a,
resguardada a função supervisora e avaliadora do
Poder Público, permitir que experiências inovadoras
no setor não sejam cerceadas pelo excesso de amar ras e de entraves burocráticos. Parece-me ser essa
uma atitude sensata, capaz de estimular as mais diversas instituições e organizações a investir nessa
modalidade de ensino que, mais do que qualquer ou tra, tem o dinamismo e a flexibilidade suficientes para
responder aos desafios da sociedade contemporânea.
Penso que o Congresso Nacional não se pode
furtar ao debate dessa questão. É necessário que as
Co mis sões de Edu ca ção – mas não ape nas elas! – se
debrucem sobre o tema, enriquecendo-o com suas
contribuições. De minha parte, trazendo ao debate a
educação a distância, acredito estar dando visibilidade a algo que, nos dias de hoje e nas condições brasileiras, deve ser assumido como assunto prioritário e
inadiável. Que novas manifestações a respeito surjam, no Ple ná rio e nas Co mis sões, e que o sis te ma de
comunicação social do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados pautem o tema para assegurar-lhe
maior cobertura.
O Brasil não pode esperar mais. Nas circunstâncias em que vivemos, não incentivar a educação a
distância ou impedir sua rápida expansão, é a maneira mais fácil – e cruel! – de perpetuar os mecanismos
de exclusão social que há séculos nos infernizam.
Isso, a sociedade brasileira não tolerará!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Luiz Otávio.
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O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pri me i ra men te,
gostaria de deixar cla ro que em ne nhum mo men to re clamei do uso do tempo pelo Senador Carlos Patrocínio, até porque o assunto que S. Exª abordou é da
maior importância para o País, provoca muitos apartes e, realmente, merece um debate maior.
O Senador Quintanilha, que já foi Secretário de
Estado de Educação, fez um belo aparte ao Senador
Carlos Patrocínio, bem como o Senador Arlindo Porto, que além de Senador foi também Ministro de Esta do da Agri cul tu ra e tem uma ex pe riên cia mu i to gran de
na área, abrilhantando esta manhã com seu aparte.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro a
ativação do Projeto Alvorada. O Presidente Fernando
Hen ri que, em uma ce ri mô nia ofi ci al no Pa lá cio do Planal to para a qual fo ram con vi da dos Mi nis tros de Esta do, Go ver na do res e Parlamentares, fez o lançamento
do Projeto Alvorada, que tem como base, principalmente, investimentos de infra-estrutura nas áreas
mais carentes de todos os Estados do Brasil. O meu
Estado, o Pará, que compõe a Amazônia, realmente
tem uma grande necessidade desse tipo de investimento.
Nesta semana, votamos a alteração de uma
emenda constitucional, proposta por mim, que se refere ao FNO, o famoso Fundo Constitucional do Norte, que serve para investimentos feitos pela iniciativa
privada, pelas empresas médias e pequenas da Região Amazônica e para a geração de emprego e renda. Essa emenda constitucional foi muito debatida
nos dias em que permaneceu na pauta das sessões
deliberativas do Senado e, inclusive, foi alterada por
emendas apresentadas pelos Senadores Waldeck
Ornélas e Romero Jucá, as quais tiveram grande importância porque melhoraram o projeto, aumentando
sua condição de recursos. O FNO destacava 3% da
arrecadação do Imposto de Renda e do IPI dos Estados arrecadadores na Região Amazônica e essa por cen ta gem foi al te ra da para 4%. A emen da do Se na dor
Romero Jucá também ampliou a participação não só
dos Governos Estaduais, mas tam bém dos Mu ni ci pais. Tenho certeza de que esse assunto ainda será
bastante discutido e a grande maioria da Casa poderá, realmente, resgatar compromissos com a Região
Amazônica, principalmente devido às alterações feitas pelo Se na dor Ra mez Te bet in clu in do o Nor des te e
a Região Centro-Oeste, as mais carentes do Brasil.
Aproveito a oportunidade para registrar que, na
próxima terça-feira, dia 10 de abril, o Ministro José
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Serra e comitiva estarão no Estado do Pará para dar
início ao Projeto Alvorada que, como eu disse no início da mi nha ora ção, tem por ob je ti vo di mi nu ir os ín dices de diferenças sociais e dificuldades que vive a
nossa população.
O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, cri ado pela própria ONU, Organização das Nações Uni das, des ta ca até 0,5% para me dir o grau de de sen vol vimento social dos povos. Dentro do Estado do Pará,
dos cento e quarenta e três Municípios, oitenta e seis
serão beneficiados com recursos destinados à área
de saneamento e de educação. Teremos principalmen te a abor da gem na área de es go tos, e cap ta ção e
distribuição de água. Na área de Educação, teremos
recursos não só para a Bolsa-Escola, como também
para a melhoria no nível de ensino e da própria estrutura da escola.
Esse projeto tem por objetivo atingir quase dois
milhões e duzentos mil habitantes e, no meu Estado,
temos seis milhões de habitantes.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Permite-me um aparte, Senador Luiz Otávio?
O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA) – Con cedo o aparte ao Senador Carlos Patrocínio.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Eminente
Senador Luiz Otávio, participo do discurso de V. Exª
por tratar de assunto extremamente importante. De
antemão, tenho a absoluta certeza de que V. Exª em
nada influiu para que eu concluísse o meu discurso.
Essa é uma de ci são da Mesa. Aliás, de ci são já ado ta da pela Mesa anterior, que sabemos difícil. Mas vamos lutar – V. Exª, o Presidente Mozarildo Cavalcanti
e eu – para que tal norma seja efetivamentecumprida
– é um clamor de to dos os Srs. Se na do res –, para que
possamos nos ater exclusivamente ao horário regimental. Senador Luiz Otá vio, V. Exª, em seu pro nun ci amento, enaltece o Projeto Alvorada, lançado pelo
Go ver no Fe de ral. Tra ta-se de um Pro je to de ines ti mável alcance, contemplando, sobretudo, Municípios
que tenham o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano – abaixo da média, com ações vol ta das para as
áreas de saneamento básico e educação. Nobre Senador, além desses projetos, gostaríamos que também pudesse ser implementado o Programa de Educação a Distância. É verdade que ainda temos algumas dúvidas sobre esse Programa, tendo em vista
que Municípios sobejamente pobres nele não foram
incluídos. No caso do meu Esta do, o To can tins, fo mos
contemplados com o Projeto Alvorada cerca de 86
Mu ni cí pi os. No en tan to, Mu ni cí pi os ain da mais po bres
do que aqueles que foram contemplados ficaram de
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fora – como era o caso do ProgramaComunidade So lidária. Sabemos que esse Programa vem trazer um
grande avanço para o País, mas deveremos olhar
também as suas discrepâncias. Há pouco, quando tivemos a quar ta mar cha dos Pre fe i tos de todo o Bra sil
aqui em Brasília, ouvimos reclamações de que Municípios comprovadamente pobres não foram nele inclu í dos. Este Pro gra ma Alvo ra da, sem dú vi da al gu ma
– repito –, é um avanço para o País, o qual deverá se
estender até o ano de 2002, encerrando com chave-de-ouro a Administração do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. V. Exª faz muito bem em enaltecê-lo, tendo em vista que também o nosso querido
Estado do Pará, que conta com uma população de 6
milhões de habitantes – conforme diz V. Exª – deverá
ser amplamente contemplado, porque, em que pese
os esforços dos seus representantes junto ao Governo Federal, ainda é um Estado carente.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Sem Partido – PA) – Agra deço o aparte de V. Exª e o incluo em meu pronunciamento.
Senador Carlos Patrocínio, estamos pleiteando,
junto à coordenação nacional do projeto, a inclusão
dos novos Municípios que foram criados depois do
censo do IBGE, que o Projeto Alvorada utilizou como
fonte.
As metas do Alvorada são garantir que até o final de 2002 toda cri an ça es te ja na es co la; toda es co la
tenha água e luz; todos os Municípios possuam equipes de sa ú de na fa mí lia; to dos do en si no fun da men tal
tenham vagas no ensino médio; todos os Estados
pos su am co ber tu ra de sa ne a men to bá si co equi va lente à mé dia do País; er ra di ca ção de to das as for mas de
trabalho infantil e multiplicar por dez o volume de recursos dos programas de ren da mí ni ma as so ci a dos à
educação.
Na primeira fase do projeto, que engloba 14
Estados, o Governo Federal investirá R$11,5 bilhões.
Em uma segunda etapa, serão gastos R$1,6 bilhão.
No Pará, serão investidos R$290 milhões de recursos nessa área, oportunidade em que lutaremos
para que o valor destinado ao Programa de Renda
Mínima também seja nele incluído, aliás, discutiu-se,
não só a nível federal, mas também com as Prefeituras e suas comunidades, para que cada pessoa receba a bolsa de renda mínima.
Para as famílias envolvidas com os programas
de Erradicação do Trabalho Infantil, de Agentes Jovens (que terá jovens de 15 a 17 anos de idade perten cen tes a fa mí li as com ren da per capita igual ou in ferior a meio salário mínimo) e de Benefício de Pres-
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tação Continuada (que atende idosos acima de 67
anos de ida de e pes so as por ta do ras de de fi ciên cia), o
va lor da bol sa de ren da mí ni ma será de R$65 por pes soa cadastrada.
O dinheiro irá direto para as famílias que serão
cadastradas a partir de junho deste ano. A parceria
será firmada com o Banco do Brasil e Banpará. Os
primeiros Municípios contemplados são Portel, Ourém, São Miguel do Guamá, Garrafão do Norte e Viseu.
No início do próximo mês há a previsão de que
já pos sa mos in clu ir ou tros Mu ni cí pi os da re gião. Inclusive estaremos, no próximo dia 10, com o Ministro
José Serra, em Santa Luzia, no Pará.
O Projeto Alvorada terá em cada Município o
portal e os comitês gestores que fiscalizarão a aplicação dos recursos. O portal funcionará como um núcleo criado pelo Governo Federal, com o apoio das
Prefeituras, e será instalado nos Municípios incluídos
no projeto, com o objetivo de iden ti fi car e ca das trar famílias carentes, avaliando sua situação socioecônomica.
Te nho cer te za de que não so men te a de ci são do
Presidente mas o firme propósito de iniciar e de concluir esse projeto, pelo qual todos nós, do Pará e da
Amazônia, ví nha mos lu tan do, ten do em vis ta a di fi culdade que nos sa re gião tem, prin ci pal men te no que se
re fe re a sa ne a men to bá si co, ao abas te ci men to e captação de água, se efetivarão.
Nesse sentido já fizemos pessoalmente um
apelo ao Presidente no que se refere aos recursos
destinados ao Projeto Sivam – já em fase bastante
avançada de sua construção devendo ser concluído
em 2002, quando será transformado o Sistema de Vi gilância da Amazônia em Sistema de Proteção da
Ama zô nia – para se rem apli ca dos tam bém em ou tros
Municípios do Estado do Pará, tendo em vista empréstimo feito junto ao Eximbank, principalmente na
área social, já que os recursos seriam aplicados exclusivamente na área técnica para a compra de radares, equipamentos, aeronaves e na construção civil.
Em Municípios, como é o caso de São Félix do Xingu,
por exemplo, onde está instalado um enorme radar, o
qual proporcionará proteção à aviação e à navegação, inclusive combatendo o narcotráfico, não há
água encanada.
Portanto, Sr. Presidente, como não se pôde incluir tal benefício quando da implantação do Projeto
Sivam, agora, temos a oportunidade de fazê-lo com o
Projeto Alvo ra da. Cre io que essa é uma ne ces si da de,
eu diria, premente de toda a Região Amazônica no
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que se refere à infra-estrutura, principalmente no que
diz respeito ao saneamento básico, a fim de que possamos combater doenças e pra gas, fa zen do com que
a população tenha um melhor nível de vida.
Agradeço a atenção do Senador Carlos Patrocínio e a de V. Exª, Sr. PresidenteMozarildo Cavalcanti,
que preside a esta sessão com muitahabilidade e co nhecimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que passo a
ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 60, DE 2001
Altera a denominação da Rodovia
BR – 163 e revoga a Lei nº 6.252, de 10 de
outubro de 1975.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A rodovia BR – 163, constante do Plano
Na ci o nal de Vi a ção, terá as se guin tes de no mi na ções:
I – no trecho entre as cidades de Cuiabá, no
Estado do Mato Grosso, e Santarém, no Estado do
Pará: “Rodovia Mário Covas”
II – no trecho entre as cidades de São Miguel
D’Oeste, no Estado de Santa Catarina, e Cuiabá, no
Estado do Mato Grosso: “Rodovia Senador Filinto
Müller”
Art. 2º Revoga-se a Lei nº 6.252, de l0 de outubro de 1975.
Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
Justificação
A política brasileira sofreu, há pouco, um dos
maiores revezes de sua história recente com o desaparecimento de um de seus filhos mais respeitados.
Para tristeza de toda a Nação, faleceu o Governador
de São Paulo Mário Covas.
Covas, antes de ser eleito Governador, em
1994, passou oito anos no Senado e, antes disso, foi
De pu ta do Fe de ral e Pre fe i to de São Pa u lo. Aqui nes ta
Casa, teve seu auge, os melhores anos, o maior brilho de sua ação par la men tar. Se na dor de oito mi lhões
de votos, falava com clareza de idéias e, ao exprimi-las, a for ça de sua ora tó ria e sua ex tre ma sen si bi li dade social conquistavam até mesmo os adversários
mais críticos.
Político de um brilho inquestionável, Mário Covas merece, hoje, a homenagem de nosso País. Me-
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rece, seguramente, uma homenagem que permita ao
povo brasileiro, mesmo aqueles filhos da Nação que
transitam pelas passagens mais distantes de sua cidade na tal, lem brar de uma das per so na li da des po lí ticas mais dignas desse nosso Brasil contemporâneo.
E é com essa vontade que apresentamos este
projeto de lei, que tem por único objetivo imortalizar o
nome de Mário Covas ao emprestá-lo a um trecho da
BR – 163, rodovia situada no coração do Brasil e que
integra cidades, Estados e regiões.
Tivemos contudo, nessa homenagem, o cuidado de man ter o nome do ilus tre Se na dor Fi lin to Mül ler
no trecho da BR – 163 que cruza o Estado do Mato
Grosso do Sul, como forma de preservar a homenagem ao Senador, feita por nossos Pares no ano de
1975.
Em face do exposto e cientes de ser esta uma
justa homenagem à figura do homem público Mário
Covas, esperamos contar com o apoio dos nobres
Colegas para a sua provação.
Sala das Sessões, 6 de abril de 2001. – Luiz
Otávio
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.252, DE 10 DE OUTUBRO DE 1975
Denomina “Senador Filinto Müller” a
BR – 163 que liga São Miguel D’Oeste à
fronteira do Suriname.
...........................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – O
projeto lido será publicado e remetido à comissão
competente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os Srs. Senadores Roberto Freire, Lúcio Alcântara,
Eduardo Siqueira Campos e Romeu Tuma enviaram
dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos, na for ma do
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chegou às minhas mãos esta semana um documento do Conselho
de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – CONDERM, comunicando a aprovação de uma
norma sobre prioridades metropolitanas no processo
orçamentário para 2002. Recebi com entusiasmo a
notícia de que o Conselho está em processo de revitalização, uma vez que pode definitivamente constitu-
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ir-se num fó rum de de ba tes para a cons tru ção de po lí ticas públicas relevantes para os municípios envolvidos e con ta, des de já, com meu apo io, bem como o do
PPS.
Apesar do referido Conselho existir há alguns
anos, a atuação do CONDERM foi até o momento
muito precária, alternando curtos períodos de produção com longos períodos de ausência da cena política. Assim, poucos foram os resultados colhidos ao
longo dos anos de funcionamento do CONDERM.
Parece que, agora, ele está saindo desse processo letárgico, ao surgir com uma positiva ânsia de
trabalho. E mais importante do que a própria resolução recém-aprovada é o fato de que ela é o fruto de
uma nova di nâ mi ca que os no vos re pre sen tan tes ele itos da Região Metropolitana do Recife adotaram, especialmente o Prefeito João Paulo. O Prefeito do Recife, ao buscar o diálogo, possibilitou parcerias que
geraram uma nova forma de interação propositiva.
Anteriormente, por questões diversas, a articulação
era di fí cil e a in te gra ção mais ain da, a des pe i to da im portância do Conselho e do planejamento metropolitano.
Além do Prefeito João Paulo, devo destacar o
papel significativo de uma liderança do PPS, o Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Elias Gomes, que
desde seu primeiro mandato, tem demonstrado preocupação constante com o processo de articulação e
integração dos municípios da Região Metropolitana,
entendendo sua importância como instrumento para
re so lu ção de pro ble mas par ti lha dos, que só con jun tamente poderão ser resolvidos.
E aqui per mi tam-me res sal tar que Eli as Go mes,
por ser uma das jovens lideranças de Pernambuco,
comprovadamente competente, poderia ser nosso
candidato ao governo do Estado, ao lado de outras fi guras do PPS de expressivaatuação, como Fernando
Bezerra Coelho, atual prefeito de Petrolina, e João
Lyra, ex-prefeito de Caruaru, também potenciais can didatos ao governo de Pernambuco pelo PPS, pelo
comprometimento e destacada seriedade política de monstrados.
Louvo, portanto, o reinício das atividades do
Conselho e coloco-me, como Senador de Pernambuco, a sua disposição.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao to mar con ta to com a úl ti ma pu bli ca ção edi ta da pelo Insti tu to Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP
–, do Mi nis té rio da Edu ca ção, in ti tu la da ”Ge o gra fia da
Educação Brasileira“, tive a satisfação de constatar,
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mais uma vez, a crescente consolidação institucional
e a continuidade das políticas da área educacional,
com os inegáveis benefícios que a estabilidade traz
para um setor que depende, essencialmente, de iniciativas de médio e longo prazos.
Em re la ção à con so li da ção ins ti tu ci o nal, é pre ciso que se registre o verdadeiro ”renascimento“ do
INEP no atu al Go ver no. Ame a ça do de ex tin ção su mária, na era Collor, nos últimos anos, o Instituto não vinha tendo um desempenho à altura de seu passado
histórico e da importância dos educadores que a
construíram, Anísio Teixeira e Lourenço Filho, entre
outros.
Na atual gestão, que permanece à frente do
Instituto desde o primeiro mandato do Presidente da
República, o INEP dedicou-se à realização de avaliações e levantamentos que têm mostrado com clareza
a situação do sistema educacional. Com os resultados, tornou-se possível obter informações técnicas e
gerenciais que têm permitido não só acompanhar,
mas planejar e desenvolver políticas que se revelaram mais efi ca zes para me lho rar as con di ções do en sino em nosso País.
Graças a essa iniciativa, pode-se dizer que o
Brasil possui, atualmente, um sistema de informações educacionais transparente, que torna disponível
aos edu ca do res e pes qui sa do res e ao pú bli co em ge ral todos os resultados das avaliações e levantamentos estatísticos.
Entretanto, apesar de toda a divulgação dada a
esses indicadores nos últimos anos, nenhuma publicação havia reunido até agora todas as informações
produzidas.
É exatamente o que faz a ”Geografia da Educação Bra si le i ra“, pu bli ca ção que re ú ne os prin ci pa is indicadores educacionais do País, por regiões geográficas e unidades da Federação.
”Geografia da Educação Brasileira“ inova ao
apresentar indicadores com a devida definição, fórmula de cálculo, fonte de dados e esclarecimentos
metodológicos, além de uma análise sobre o seu
comportamento numa linguagem acessível aos que
não dominam as técnicas estatísticas. Para permitir
uma leitura mais clara, essas análises são acompanhadas de gráficos e mapas.
Os vinte e três indicadores reunidos oferecem
uma visão abrangente sobre a realidade educacional
do País. A di vi são em blo cos per mi te as so ci ar os fa tores que influenciam direta ou indiretamente a educação. Cada bloco reúne um conjunto de indicadores
que procura responder às seguintes indagações so-
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bre a performance da educação brasileira: em que
contexto social se desenvolve o processo educacional? O que as escolas oferecem aos seus alunos?
Quem tem aces so à edu ca ção? Como os alu nos evo luem dentro do sistema? O que os alunos são capazes de aprender e qual é o seu desempenhoescolar?
Quanto se gasta e quem financia a educação?
O primeiro bloco, ”Contexto Sociodemográfico“,
fornece elementos para entender os aspectos sociais, eco nô mi cos e de mo grá fi cos que in te ra gem com as
va riá ve is edu ca ci o na is. Ana li sa-se a evo lu ção do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por regiões e
unidades da Federação. Nesse primeiro bloco, mostra-se também a evolução das taxas de analfabetismo, as alterações ocorridas nos níveis de escolarização e as mudanças na estrutura etária da população
em idade escolar, que permitem configurar a de manda por vagas em creches, pré-escolas, ensino fundamental, médio e superior.
O segundo bloco, ”Condições de Oferta“, reúne
indicadores que mostram as condições de atendimento oferecidas pelos sistemas de ensino, abrangendo, entre outros tópicos, a infra-estrutura física
das escolas, situação salarial e qualificação dos recursos humanos disponíveis.
No terceiro bloco, “Acesso e Participação“,
apresenta-se uma análise sobre a expansão da cobertura escolar e a as cen são edu ca ci o nal das mu lheres. A leitura dos números revela que o Brasil já está
per to de uni ver sa li zar o aces so das cri an ças en tre 7 e
14 anos ao ensino fundamental e que as diferenças
de gê ne ro se in ver tem: são as mu lhe res que su pe ram
os homens em níveis de escolarização.
Os indicadores do quarto bloco, ”Eficiência e
Rendimento Escolar“, enfocam a produtividade dos
sistemas de ensino. O objetivo desses indicadores é
analisar não apenas a eficiência das redes de ensino,
mas as variações de fluxo escolar.
O blo co se guin te, ”De sem pe nho Esco lar“, ana lisa os re sul ta dos do Sis te ma Na ci o nal de Ava li a ção da
Educação Básica, o Saeb, que afere o desempenho
dos alunos e a qualidade e efetividade do ensino ministrado. Para tanto, desenvolveu-se uma metodologia específica para comparar o desempenho dos alu nos no Saeb de 1995 e no de 1997 nas disciplinas de
língua portuguesa e matemática, por regiões e unidades da Federação.
Por fim, no sexto bloco, ”Financiamento da Edu cação“, são explicitados os critérios utilizados para
apurar despesas públicas com educação, analisando
o gas to pú bli co com edu ca ção em re la ção ao Pro du to
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Interno Bruto (PIB), o gasto por aluno/ano e o gasto
público com educação comparado ao total de gastos
do setor público.
A publicação apresenta, ainda, um capítulo dedicado à “Educação Brasileira no Contexto Internacional“, que per mi te si tu ar a posição dos Estados brasile i ros no con tex to na ci o nal e em re la ção a al guns pa í ses que integram o projeto World Education Indicators (WEI), da Unesco, e de países que fazem parte
da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
O gran de mé ri to da pu bli ca ção, a meu ver, é que
ela consegue apresentar, de forma sucinta e visualmente eficiente, uma visão ampla do sistema educacional brasileiro, e dos mecanismos de financiamento
da educação no Brasil, ao mesmo tempo que permite
identificar os avanços alcançados e os desafios mais
urgentes.
Em relação ao sistema educacional, chama a
atenção o seu gigantismo e complexidade. Devido à
sua natureza extremamente descentralizada e à ampla autonomia de todos os entes federativos, assegurada pela Constituição Federal de 1988, o Brasil tem
hoje 26 sistemas estaduais e 5.507 sistemas municipais de ensino, além do sistema educacional do Distrito Federal.
O sis te ma edu ca ci o nal do País é pre do mi nan temente público. O Brasil pos su ía, em 1998, 51 mi lhões
de alunos matriculados na educação básica, incluindo todos os níveis (infantil, fundamental e médio) e
modalidades de ensino (regular, especial e educação
de jovens e adultos). As escolas do setor público,
mantidas pelas três esferas de governo (estadual, federal e municipal), atendiam a 44,5 milhões de alunos, ou seja, a 87% do to tal. A soma de toda a po pu la ção que freqüenta a escola, incluindo a educação
profissional e a de nível superior, ultrapassa 55 milhões. Esse con tin gen te de alu nos é o quar to ma i or do
mundo, atrás somente de países mais populosos,
como China, Índia e Estados Unidos.
Quanto ao financiamento da educação pública,
constata-se a importância que teve para a educação
brasileira a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, que instituiu um novo
modelo de financiamento do ensino público fundamental. O FUNDEF entrou em vigor em 1998, movimentando R$13,3 bilhões e exercendo forte impacto
sobre a receita de 2.153 municípios mais pobres do
País, principalmente do Norte e Nordeste e das regiões metropolitanas, onde se exibiam os piores indi-
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cadores e havia o maior número de crianças fora da
escola.
Com o FUNDEF, procedeu-se a uma repartição
mais clara das responsabilidades educativas dos três
níveis de governo, favorecendo, assim, o desenvolvimento do regime de colaboração. Foram criados mecanismos de incentivo à participação da comunidade
na gestão escolar. Além disso, passou-se a estimular
a parceria com organizações não-governamentais.
O financiamento da educação pública no Brasil
sempre esteve vinculado à capacidade orçamentária
das três esferas de governo. A vinculação se tornou
mais rigorosa a partir da Constituição de 1988. Os
constituintes definiram que a União aplicaria, anualmente, nunca menos de 18% e os Estados e Municípios, 25%, no mínimo, da receita na manutenção e
desenvolvimento do ensino.
Mas, apesar da garantia de fontes de financiamento, nem sempre os recursos chegavam à educação. A ca pa ci da de de in ves ti men tos de Esta dos e municípios também sempre foi diferenciada, o que provocou, ao longo do tem po, gran des dis tor ções. Des sa
forma, os esforços para ampliar o atendimento escolar esbarravam em grandes obstáculos para surtir
efeito.
Com o FUNDEF, o montante de recursos de
cada Estado e seus municípios passou a ser dividido
proporcionalmente ao número de alunos matriculados em suas respectivas redes de ensino. O Governo
Federal complementa quando o valor fica abaixo do
mínimo estipulado por aluno/ano. Assim, o Fundo
contribuiu, de forma decisiva, para garantir maior
eqüidade e transparência na aplicação dos recursos
destinados ao ensino fundamental.
Além do avan ço ine gá vel ob ti do com a im plan tação do FUNDEF, os in di ca do res re u ni dos na ”Ge o grafia da Edu ca ção Bra si le i ra“ de mons tram que o aten dimento educacional vem melhorando rapidamente na
década de 90, sobretudo a partir de 1995. Entre as
melhorias alcançadas, pode-se mencionar: queda
substancial das taxas de analfabetismo; aumento sis temático das taxas de escolaridade mé dia da po pu lação; cres ci men to acen tu a do da ma trí cu la em to dos os
níveis de ensino e redução gradual dos desníveis regionais em relação aos principais indicadores educacionais.
Apesar desses avanços, os índices revelam,
também, que alguns desafios educacionais precisam
ser enfrentados para que o País alcance um novo estágio de desenvolvimento econômico e social. Os
principais desafios são: garantir a universalização do
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acesso ao ensino obrigatório; reduzir as taxas de repetência e evasão; expandir a oferta de vagas e melhorar a qualidade do ensino médio; erradicar o analfabetismo; promover a capacitação e a valorização
dos pro fes so res e au men tar a ofer ta de va gas na edu cação profissionalizante.
Como sabemos, Sras. e Srs. Senadores, a educação é, hoje, a prioridade número um da sociedade
brasileira.Por isso, espero que a publicação ”Geografia da Educação Brasileira“ venha a se transformar
num ins tru men to efe ti vo de de mo cra ti za ção das in formações, ajudando a ampliar a visão sobre o sistema
educacional e dando suporte à elaboração de estudos e à im plan ta ção de pro gra mas que pos sam ele var
a qualidade do ensino em nosso País.
Muito obrigado pela atenção.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, assomo
a esta tribuna, para registrar um fato auspicioso que,
tendo um grande significado para a educação em
meu Esta do, me re ce a aten ção na ci o nal pelo que sig nifica dadas as rápidas transformações que estão
ocorrendo no setor educacional.
Em audiência com o Ministro Paulo Renato, da
Educação, juntamente com a Deputada Kátia Abreu,
fomos informados de que, ainda neste ano, todos os
municípios do Estado terão, nas escolas rurais, ao
menos um kit tecnológico, composto de um aparelho
de TV, um vídeo cassete e uma antena parabólica.
O kit, Sr. Presidente, se é importante como instru men to di dá ti co com ple men tar para o Ensi no fun damental, tem sua importância aumentada por se destinar às escolas rurais desse imenso interior do Brasil,
levando a revolução da tecnologia e da comunicação
aos mais distantes rincões do País. Desta forma, deixa de existir a discriminação que tem sido a tônica no
tratamento das comunidades do interior brasileiro,
das áreas rurais, de que é exemplo mais gritante o
sistema de saúde e previdência social que só chegou
ao campo na segunda metade do século findo.
Na área da educação, a decisão do Ministro Pa ulo Renato resgata o país da discriminação e evita
que se aprofunde o fosso que divide o Brasil urbano
do Brasil rural. Simultaneamente, Sr. Presidente, a
decisão do Ministro da Educação deverá contribuir
para que se apres se no Esta do a im plan ta ção do Pro grama de Desenvolvimento Energético de Estados e
Municípios.
No Tocantins, os avanços do setor energético
permitirão que sejam atendidas, até o ano 2002, cer-
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ca de 20 mil fa mí li as, ao se rem es ten di das mais de 18
mil km de linhas energéticas nas áreas rurais.
Cerca de 600 dessas localidades deverão ser
beneficiadas por esse pro gra ma da Ele tro nor te, vi a bili zan do o ple no apro ve i ta men to dos kits es co la res nas
áreas rurais.
O Ministro Paulo Renato deverá visitar o Estado
do Tocantins ainda no corrente mês quando o programa será iniciado.
De outra parte, devo registrar o significativo
avanço no campo educacional que vem ocorrendo
em meu Estado. Assim é que, no en si no fun da men tal,
estão matriculadas 356.149 crianças, ou seja, quase
30% da população, das qua is 135.432, qua se a me ta de, no antigo segundo ciclo do 1º grau, ou seja, da 5ª
a 8ª série. Isso quer dizer que praticamente toda a po pulação infantil dos 7 aos 14 anos está na escola. Os
números no Estado do Tocantins aproximam-se dos
números do Brasil, neste nível, superando um atraso
secular.
Creio, Sr. Presidente, que é dessa forma que se
deve fazer a educação no Brasil para eliminar de vez
a mancha do analfabetismo, o isolamento e a exclusão – com a colaboração de todos, com coragem de
inovar.
Cum pri men to por isso o Mi nis tro Pa u lo Re na to e
afirmo a disposição de o meu Estado colaborar com
programas como esse, que significam a eliminação
das diferenças regionais e a exclusão social.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estávamos em meados
da dé ca da de 50. Na ci da de de San tos, em meu Esta do, mi lha res de pes so as ha vi am cons tru í do re si dên cias nas en cos tas da ma i o ria dos de ze no ve mor ros que
ali são vistos por toda parte. Esses moradores não se
julgavam favelados, pois as casas de alvenaria e ma de i ra, em bo ra hu mil des, eram bem di fe ren tes dos atuais barracos. Abrigavam famílias de trabalhadores ligados a atividades nas instalações portuárias que, já
à época, constituíam o maior portal marítimo brasileiro. A vida na ci da de – como ago ra – gi ra va ao re dor do
por to e do tu ris mo. Foi, en tão, que San tos vi veu a ma i or tragédia de sua História.
Chuvas torrenciais e concentradas, semelhantes a trombas d’água, solaparam em poucas horas a
vegetação das encostas, o leito das ruas e os alicerces das casas. Levaram tudo de roldão morro abaixo
e soterraram no sopé longos trechos das principais
vias públicas. Monte Serrat, Marapé, Nova Cintra e
outros nomes de morros e bairros transformaram-se,
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de repente, em sinônimos de destruição e morte. A
urbe pa re cia ar ra sa da. Cor pos de de ze nas de ví ti mas
amontoavam-se dentro e fora do necrotério da Polícia, anexo à Santa Casa de Mi se ri cór dia lo cal, a mais
antiga do País.
Nesse tumultuado cenário de horror e desespero, um jovem engenheiro da Prefeitura santista teve
seu ”batismo de fogo“ como representante do poder
público. E precisou mostrar capacidade de liderança,
firmeza, destemor e desprendimento que iria acompanhá-lo até o fim da vida. Nascera naquela cidade
em 1930 e formara-se um ano antes, em 1955, pela
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Fora nomeado, recentemente, funcionário público
municipal.
Quem se encontrava no cenário da catástrofe fi cava estupefato com a coragem e determinação des se servidor público principiante. Desassombrado,
aventurava-se ele em meio à lama e à en xur ra da para
ve ri fi car, nos es com bros mis tu ra dos a ga lhos e ra í zes
de árvores destroçadas, como se poderia salvar pes so as e o que res tas se de seu pa tri mô nio fa mi li ar. Ape sar da pouca idade – tinha apenas 26 anos e casara-se dois anos an tes –, agia com tan ta fir me za, com pe tên cia e pre o cu pa ção com as ví ti mas que se des ta cava imediatamente entre centenas de pessoas empenhadas nos trabalhos de salvamento. Um dos observadores, pasmos com essa ati tu de, era o sa u do so
Governador do Estado de São Paulo, Jânio da Silva
Quadros, que viria a apoiar o nome daquele jovem
santista como candidato a prefeito de sua cidade na tal, pelo Partido Social Trabalhista (PST), cinco anos
depois. Um nome destinado a transformar-se em legenda de inúmeros movimentos devotados à democracia e ao Esta do de di re i to. Um exem plo em ble má tico de honradez e luta democrática, capaz de avalizar
governos e legitimar poderes. O nome legendário de
um grande e probo líder chamado Mário Covas Júnior.
Tudo o que se deveria dizer sobre a vida desse
brasileiro ilustre pode já ter sido dito, tantas foram as
homenagens que a Nação lhe dedicou, em vida e
após a morte, inclusive por meio das Senhoras e dos
Senhores, meus nobres Pares. Todavia, creio ser de
bom alvitre lembrar o episódio que acabo de relatar,
pois se encontra na raiz de carreira política do saudoso estadista e – o que mais importa – revela características de personalidade que iriam acompanhá-lo
sempre. Ao se completar um mês de seu falecimento,
esta Casa tem mais uma oportunidade de reafirmar,
em seus Anais, a importância do exemplo que Mário
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Covas nos legou. Exemplo válido para todas as gerações futuras. Exemplo de pertinácia na busca e manutenção da ética e moralidade na vida pública.
O próprio líder conseguiu expor brilhantemente,
em 12 de dezembro de 1968, véspera da edição do
AI-5, sua motivação pessoal para manter, ao longo de
décadas, uma coerência dificilmente encontrada entre homens públicos em períodos de calmaria política
e ain da mais rara, quan do são eles sur pre en di dos por
alguma anormalidade institucional, a exemplo do que
se sucedia. Então, Covas terminou um discurso, na
Câmara dos Deputados, afirmando:
”Creio no povo, anônimo e coletivo,
com todos os seus contrastes, desde a febre criadora à mansidão paciente. Creio ser
desse amálgama, dessa fusão de lamas e
emoções, que emana não apenas o Poder,
mas a própria sabedoria. E, nele crendo,
não posso desacreditar de seus delegados.
Creio na palavra, ainda quando viril ou
injusta, porque acredito na força das idéias
e no diálogo que é seu livre embate. Creio
no regime democrático, que não se confunde com a anarquia, mas que em instante algum possa rotular ou mascarar a tirania.
Creio no Parlamento, ainda que com
suas demasias e fraquezas, que só desaparecerão se o sustentarmos livre, soberano e
independente. Creio na liberdade, este vínculo entre o homem e a eternidade, essa
condição indispensável para situar o ser à
imagem e semelhança de seu criador.“
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a razão, por si só, seria motivo mais que suficiente para
me trazer a esta tribuna, dada a grandeza da personalidade a ser reverenciada. Entretanto, as tintas
fortes das muitas virtudes associadas ao nome de
Mário Covas tornam essa razão luminosa, ao revesti-la de emoção. Acredito que não seria possível,
como creio não ser a nenhum dos nobres Pares
aqui presentes, falar em Mário Covas sem nos emocionarmos. A essa emoção devo acrescentar, porém, honra e orgulho ao me ver no mesmo lugar de
onde o vulto inspirador desta modesta homenagem
tantas vezes elevou sua voz, na defesa de interesses legítimos de São Paulo ou do Brasil. E não foram poucos os que apostaram na coerência daquelas idéias e na capacidade de quem as defendia.
Sua vinda para esta Casa em 1986 espelha isso,
pois Mário Covas elegeu-se com sete milhões de
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votos, a mais expressiva votação conquistada por
um candidato ao Senado Federal até agora.
Tanto no Congresso Nacional quanto no Governo, Mário Covas sempre gostou de discutir idéias. Fazia-o com devoção, o que lhe rendeu a tão
proclamada fama de ”turrão“ e ”mal-humorado. ”Dez
em caráter e zero em comportamento“, disse dele
certa feita o saudoso Governador Franco Montoro,
por quem fora nomeado Prefeito de São Paulo em
1983. O reconhecimento de seu potencial como homem público extraordinário levou São Paulo a confiar-lhe sucessivos mandatos. E Mário Covas não decepcionou quem acreditou nele.
Exigente com os colaboradores e polêmico
com os oponentes, gostava de estar em meio ao
povo. Não fugia das manifestações de rua, mesmo
consciente do risco de estar na multidão. O estilo de
Mário Covas não lhe permitia entrar pela porta dos
fundos. Até na enfermidade, que nunca admitiu ser
ocultada, foi transparente e sincero, reafirmando a
força e autenticidade de sua índole combativa. No
mês de novembro do ano passado, em encontro
com jornalistas no Instituto do Coração, comoveu o
Brasil. Assumindo as limitações físicas impostas
pela doença, confessou ter medo, sentir dores... E
chorou. Se os olhos são o espelho da alma, ali estava a daquele homem. ”Afinal, se o homem não sabe
chorar qual é a forma mais digna de mostrar os sentimentos?“ – disse. Deflagrava-se naquele momento
o fenômeno de dimensões nacionais que levou o
Brasil inteiro a torcer pelo que seria antes a vitória
pessoal de um homem e sua família contra a grave
enfermidade. Mário Covas alcançava o prodígio da
solidariedade nacional. O perfil de homem público
honesto, de personalidade formatada na ética e responsabilidade, tornara-se referência de coragem e
altivez também na do ença.
Desde o agravamento de seu estado até o desenlace, foi intensa a amargura que angustiou a
mim e a meus familiares. Parecia-nos que de igual
forma sentiam-se todos com quem conversávamos.
Surpreendia-me pensando em Mário Covas logo ao
acordar e pedia a Deus por ele, compreendendo a
grandeza de sua alma e a necessidade que o Brasil
tinha dele. Naqueles momentos de prece, não pensava apenas na pessoa do Governador ou no povo
de meu Estado, mas também em todos os brasileiros que estavam solidários com ele. Aquela luta pela
vida há muito deixara de ser individual, alcançando
o interesse da Nação por inteiro. Sabemos o quanto

338

ANAIS DO SENADO FEDERAL

especial é preciso ser para conseguir tamanho feito.
Mário Covas foi essa personalidade extraordinária.
No dia 6 do mês passado, calou-se a voz polêmica das discussões com opositores e ponderada
nos momentos de incerteza. A voz do grito pela liberdade e das palavras entrecortadas de lágrimas,
ao lado de Dona Lila, a companheira dedicada de
tantos anos, mãe de seus três filhos. Lágrimas que
fizeram o Brasil também chorar. Calou-se a voz do
guerreiro, abatido em sua luta mais difícil.
Mas, não veio o silencio depois. O eco das palavras que convenciam e do exemplo que arrastava
não havia cessado. Partira o homem, mas não sua
luz. Porque há pessoas, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, que possuem luz própria, e quando distantes, brilham pela ausência. Não desaparecem jamais, porque seu legado as torna eternas. Assim
são os que fazem falta. Os que podem e fazem a diferença. Os guerreiros da vida, que, como Mário Covas, se agigantam ao partir, deixando por onde passam um rastro de saudades e uma mensagem às
gerações futuras. São assim os verdadeiros líderes,
que emergem natural e legitimamente nos mais importantes momentos da história de um país. À revelia da própria vontade, impulsiona-os a vocação de-
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mocrática e o idealismo. Sobre a honradez e o caráter, não lhes pesarão equívocos. A memória do
povo certamente os guardará como modelo e exemplo, preservando-lhes as dimensões da grandeza
que possuem.
Imortalizado pelo próprio exemplo, Mário Covas Júnior deixa-nos uma herança biográfica com
alma e, por isso, eterna. Deixa-nos uma biografia
imorredoura que impedirá seu esquecimento como
ser humano especial e incontestável referência de
princípios e ideais para quem ama a liberdade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 50
minutos.)
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Ata da 31ª Sessão Não Deliberativa
em 9 de abril de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão e Mozarildo Cavalcanti
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor Mo zarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM Nº 196, DE 2001-CN
(Nº 315/2001, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de VossasExcelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o texto do pro je to de lei que ”Abre ao Orça men to de
Investimento, para 2001, em favor do Banco do Estado
de Santa Catarina S.A., crédito especial no valor de
R$2.239.740,00, para os fins que especifica“.
Brasília, 5 de abril de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 62/MP
Brasília, 2 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência,
em con for mi da de com o pres cri to no art. 167, in ci so V,
da Cons ti tu i ção, com parecer favorável deste Ministério, o anexo projeto de lei, que abre ao Orçamento de
Inves ti men to, para 2001, apro va do pela Lei nº 10.171,
de 5 de ja ne i ro de 2001, cré di to es pe ci al no va lor to tal
de R$2.239.740,00, em favor do Banco do Estado de
Santa Catarina S.A. - BESC, que passou para o controle da União, em decorrência de renegociação das
dívidas do Estado de Santa Catarina com o Tesouro
Nacional, com vistas à sua posterior desestatização.
2. Cabe ressaltar que o Orçamento de Inves timento das empresas estatais federais, para 2001,
foi elaborado em agosto de 2000 e aprovado pela

Lei nº 10.171/2001. Assim, considerando que não foi
pos sí vel a in clu são da pro gra ma ção do BESC no Pro jeto da Lei Orça men tá ria para 2001, uma vez que a trans ferência do seu controleacionário para a União ocorreu
somente no final do mês de agosto de 2000, toma-se
imprescindívelaprovar-lhedotação orçamentária,mediante abertura de crédito especial, com a finalidade de
dotá-lo de recursos orçamentários suficientes para o
desempenho de suas atividades no corrente exercício.
3. O crédito solicitado destina-se à manutenção
da infra-estrutura de atendimento e à manutenção e
adequação de ativos de informática, informação e te le pro ces sa men to da rede de de pen dên ci as do BESC.
4. Os re cur sos ne ces sá ri os à co ber tu ra das despesas decorrentes da presente suplementação são
oriundos de geração da própria instituição.
5. São essas as razões que levam a propor a
Vos sa Exce lên cia o ane xo pro je to de lei, que abre cré dito especial ao Orçamento de Investimento, para
2001, em favor do Banco do Estado de Santa Catarina S.A., no valor de R$2.239.740,00.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
PROJETO DE LEI Nº 3, DE 2001-CN
Abre ao Orçamento de Investimento,
para 2001, em favor do Banco do Estado
de Santa Catarina S.A., crédito especial
no valor de R$2.239.740,00, para os fins
que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento
(Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001) crédito especial
no valor de R$2.239.740,00 (dois milhões, duzentos e
trinta e nove mil e setecentos e quarenta reais), em favor do Banco do Estado de Santa Catarina S.A, para
aten der à pro gra ma ção cons tan te do Ane xo I a esta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior são de geração da própria
empresa, conforme indicado no respectivo ”Quadro
Síntese por Receita“ constante do Anexo I a esta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Brasília,
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LEGISLACÃO CITADA
LEI Nº 10.171, DE 10 DE ABRIL DE 2001
Estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de
2001.
....................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) O Expe di ente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Do
Expe di en te lido cons ta men sa gem pre si den ci al en caminhando o Projeto de Lei n.º 3, de 2001-CN, que vai
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Nos termos da Resolução n.º 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
Até 14/4 publicação e distribuição de avulsos;
Até 22/4 prazo final para apresentação de
emendas;
Até 27/4 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
Até 7/5 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
nº S/8, de 2001 (nº 768/2001, na origem), de 5 do cor rente, encaminhando, nos termos do art. 5º da Resolução nº 69, de 1996, do Se na do Fe de ral, re la tó rio sobre operação de troca de títulos, que resultou na
emis são, pelo Go ver no bra si le i ro no mer ca do in ter nacional, de dois bilhões, cento e cinqüenta milhões de
dólares estadunidenses, em títulos do tipo Global,
utilizados para retirar do mercado bônus do tipo
Brady, em igual valor, e que foi conduzida por aquele
Órgão, na qualidade de agente do Tesouro Nacional,
tendo sido concluída em 22 de março de 2001.
Esclarece, ainda, o referido expediente que a
tradução correspondente está sendo providenciada
para oportuna remessa a esta Casa.
O expediente vai à Comissão de Assuntos Eco nômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti, por vinte minutos.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oraas
dor.) – Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, um dos
temas muito tratados pela mídia nacional diz respeito
à preservação da cultura, à preservação dos nossos
índios. No entanto, é interessante observar que,
quando se trata efetivamente de defender nossos índios, não vemos ações concretas, seja por parte dos
órgãos encarregados de fazê-lo na esfera federal,
seja até mesmo por certas instituições que se intitulam, constantemente, defensoras dos índios, de seus
valores, de suas vidas.
Sr. Pre si den te, que ro ler aqui uma ma té ria pu bli cada no jornal O Globo, de 30 de março, sob o título
”Índios ianomâmis vão processar governo dos Estados Uni dos. Obje ti vo é evi tar uso de ma te ri al ge né ti co
sem autorização“.
Diz a matéria:
Os índios ianomâmis vão mover um
processo judicial contra o governo dos Estados Unidos por uso indevido de material genético coletado na comunidade sem o seu
consentimento. A ação está sendo preparada pela Comissão Pró-Yanomami, formada
por antropólogos e indigenistas brasileiros.
A entidade impediu recentemente na justiça
americana a tentativa de um empresário de
se apropriar da marca ”yanomami.com“.
O objetivo da nova ação é impedir, entre outras formas de exploração indevida, o
patenteamento de material genético ianomâmi. Os índios, segundo a comissão, foram usados como cobaias e muitos morreram em conseqüência de experiências financiadas pelo governo americano.
Sr. Presidente, é interessante até repetir esta
frase: ”Os índios, segundo a comissão, foram usados como cobaias e muitos morreram em conseqüência de experiências financiadas pelo governo
americano“.
Essa denúncia veiculada pela Comissão
Pró-Yanomami é da maior gravidade. Contudo, do dia
30 de mar ço para cá, não vi po si ci o na men to al gum de
au to ri da de bra si le i ra, seja da Fu nai, seja do Mi nis té rio
da Justiça.
Diz mais o artigo: ”Os ianomâmis estudam também pedir reparação por danos causados pela coleta
de amostras de sangue“.
Então, uma entidade financiada pelo governo
norte-americano estava não só fazendo experiências
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que, se gun do essa de nún cia, re sul ta vam na mor te de
muitos índios ianomâmis, como também estava coletando sangue sem que os índios tivessem conhecimento do que se tratava e para que se tratava.
E pros se gue a ma té ria: ”A Pre si den te da Co missão, a antropóloga Alcida Rita Ramos, disse que até
mesmo o Projeto Genoma precisa de acordo prévio
para utilizar o material dos ianomâmis. As amostras
de sangue estão nos laboratórios das universidades
da Pensilvânia e de Michigan, sendo utilizadas para
novas pesquisas pelo Human Diversity Genome Project.“
Portanto, é uma denúncia seriíssima, que esperamos seja apurada pela Funai e pelo Ministério da
Justiça, principalmente; mas o Congresso Nacional
não pode permanecer alheio à denúncia.
Continua o artigo do jornal O Globo:
– Vamos impedir todo tipo de uso indevido ou sem acordo prévio – disse Alcida.
Ela participou do fórum ”Ciência, ética
e poder“, promovido pelo programa de doutorado em Antropologia e História da Universidade de Michigan (EUA), no início deste
mês. O fórum discutiu a repercussão internacional da pesquisa realizada pelo geneticista e pesquisador daquela universidade,
James Neel, com os ianomâmis, nos anos
60 e 70. A pesquisa foi financiada pela
Agência de Energia Nuclear dos Estados
Unidos.
Ora, Srs. Senadores, uma matéria como essa,
publicada num jornal de grande conceito e circulação como o jornal O Globo, que diz claramente que
os índios ianomâmis estão sendo utilizados como
cobaias, sendo que vários deles morreram em vir tude de experiências, e mais, que o seu sangue, ob tido de maneira no mínimo fraudulenta, encontra-se
em instituições e universidades norte-americanas
sem o consentimento prévio dos índios nem, esquisitamente falando, da própria Funai e do Ministério
da Justiça, é realmente de estarrecer. A nossa Amazônia, onde se encontram os índios mais primitivos
– digamos , está sendo invadida e servindo de palco
para experiências as mais diversas.
Então, Sr. Presidente, ao fazer este registro e
pedir sua transcrição nos Anais do Senado, espero
que V. Exª oficie ao Ministério da Justiça, a fim de obter esclarecimentos sobre tão grave denúncia, que
não pode pas sar em bran co, como vem sen do, des de
30 de março passado.
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O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Mo za ril do Ca val can ti, con ce de-me V. Exª um apar te?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Concedo o aparte ao Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – V. Exª tem
toda a razão. Aliás, venho observando a sua atuação
e vejo que V. Exª está muito preocupado. V. Exª é um
Senador que, representando Roraima, tem mostrado
uma gran de pre o cu pa ção com as sun tos que aten tam
contra a soberania nacional e, no caso, atentam até
contra a dignidade do ser humano. Os nossos índios
são os pri me i ros ha bi tan tes; te mos o de ver e a obri ga ção de defendê-los. Não podemos permitir que eles
sirvam de cobaia, de instrumento para experimentação científica. Há uma exploração política do índio
brasileiro, feita pelas potências mais avançadas do
mundo, que utilizam e mencionam os nossos índios,
di zen do agir em sua de fe sa, quan do, em ver da de, es tão interessadas na riqueza do solo brasileiro. Essa é
a ver da de. É isso que está acon te cen do, por exem plo,
na Região Amazônica, segundo denúncias que ouço
da tribuna do Senado da República e leio nos jornais.
E ago ra V. Exª traz à tri bu na de nún ci as apon ta das por
jor na is de que os ín di os es tão sen do co ba i as para ex perimentação científica. Isso repugna a consciência
nacional. Parece que a ambição dos países mais ricos e poderosos chega a esse ponto. Isso, positivamente, merece nossa repulsa, e V. Exª faz bem em
solicitar essas informações.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Agradeço, Senador Ramez Tebet, o aparte de V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando
Deputado, na década de 80, fiz uma de nún cia – ba seado em informações que recebi de um funcionário da
Funai, que obviamente não podia se identificar – de
que estavam sendo feitos testes entre os ianomâmis.
Inclusive ele tinha conhecimento de que estavam
sendo testadas vacinas contra a malária – portanto,
uma vacina experimental – entre os índios ianomâmis. E ago ra, duas dé ca das de po is, vê-se uma ins ti tu ição, uma ONG, denunciando claramente que houve
experimentação, que os índios serviram de cobaias e
que, em função dessas experiências, vários deles
morreram.
Há décadas, portanto, organismos internacionais vêm atuando entre os nossos índios não só para
mapeá-los do pon to de vis ta ge o grá fi co, mas tam bém
para utilizá-los de maneira cruel. Os índios estão ser vindo de cobaias. Estão buscando entre os índios ianomâmis, que ainda são primitivos, uma forma de ex -

ABRIL 2001
Abril de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

perimentar vacinas em pessoas que ainda não sabem reagir, defender-se.
Aproveito para trazer essa matéria publicada no
jornal O Globo para que sejam adotadas providências sobre algo que vem sendo feito há muito tempo.
Sr. Presidente, há os índios ianomâmis, ainda
pri mi ti vos, mas que já têm con ta to com a cha ma da ci vilização branca. Há também os índios makuxis e wa pi xa nas, que re si dem nas re giões les te e nor te de Ro raima e que já estão aculturados, integrados à comuni da de; são ser vi do res pú bli cos, co mer ci an tes, en fim,
pessoas que tem um dia-a-dia igual ao da comunidade onde residem. No entanto, também não querem
abrir mão de sua cultura, de suas tradições.
Sr. Presidente, foi publicada em jornal outra denúncia versando sobre índios antropologicamente
mais civilizados:
Líder Indígena denuncia que sofre
ameaças de morte.
O líder indígena na região do Surumu,
Miracélio Peixoto, juntamente com sua mulher, Laiza de Souza Peixoto, estiveram ontem na redação do BrasilNorte para denunciar que estão sofrendo ameaças de serem
mortos e expulsos da própria casa, no entroncamento de Surumu, reserva indígena
de São Marcos.
Peixoto reclamou que, enquanto deveria estar recebendo apoio de entidades
como o Conselho Indígena de Roraima
(CIR), Fundação Nacional do Índio (Funai),
Instituto do Meio Ambiente (Ibama), Igreja
Católica
e
algumas
Organizações
Não-Governamentais (ONGs),como a TWM,
que se dizem defensoras dos índios, fazem
o contrário: incitam uns contra os outros,
pressionam aqueles que não compactuam
com o que chama de indiferença e preconceito.
O indígena denuncia que está sendo
vítima de calúnia e difamação, sofrendo
agressões verbais e físicas, pelos próprios
índios ligados às entidades que não o apoiam, que tentam impedi-lo de trabalhar.
Isso porque ele e sua família moram
num entroncamento de grande movimentação, mantêm um pequeno comércio do qual
sobrevivem, mas já tiveram sua casa invadida várias vezes por índios que tentaram tirá-los à força.

343
Terça-feira 10

05691

”Estou denunciando para mostrar ao
povo de Roraima o que realmente está
acontecendo e pedir das autoridades providências urgentes, pois nem mesmo nós, índios, estamos tendo o direito de morar no
que é nosso, pois a Igreja e as ONGs pedem demarcação de terras, mas não para
nós“, critica.
Por isso, Miracélio Peixoto declara que
ele, juntamente com todas as lideranças e
comunidades indígenas ligadas às entidades como a Sociedade de Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima (Sodiur),
Aliança de Integração e Desenvolvimento
das Comunidades Indígenas (Alidicir) e Arikon são veementemente contra a demarcação contínua, exigindo urgência na definição
da demarcação em ilhas.
”Quero aproveitar e dizer que estou recebendo total apoio da Alidicir, Arikon e Sodiur, enquanto que as outras entidades que
procurei negaram ajuda e ainda estão usando tuxauas de outras comunidades para me
ameaçar e agredir“, desabafa.
Ora, Sr. Presidente, vemos aqui duas denúncias diferentes. De um lado, uma ONG denunciando
que os índios ianomâmis – os índios mais primitivos
existentes na Amazônia – estão sofrendo esse tipo
de exploração por parte de instituições internacionais – do Governo dos Estados Unidos. De outro lado,
há também instituições não-governamentais que estão colocando índios contra índios; os que não concordam com algum tipo de procedimento são per seguidos ou ameaçados pelos próprios índios que são
manipulados por outras instituições.
Vejam como a política indigenista do País está
entregue realmente ao deus-dará. Não existe uma
orientação, uma fiscalização eficiente e muito menos
a preocupação com um problema tão sério como
esse.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, concede-me V. Exª mais um
aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Concedo o aparte ao Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Tenho a
mesma preocupação que V. Exª. Sou um ho mem pre o cu pa do em de fen der os pri me i ros ha bi tan tes do nosso País. São as pessoas que os portugueses encontraram no Brasil quando aqui chegaram. Por um lado,
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V. Exª trata da questão da demarcação de terras, assunto que me preocupa, porque a segunda maior po pulação indígena está no Estado do Mato Grosso do
Sul. Categoricamente, defendo que os índios têm de
ter um pedaço de chão, deve ser-lhes reservado um
pedaço de chão. Eles não podem ficar a esmo, peregri nan do, sem ter um pe da ço de chão para mo rar, tra balhar, cultivar, plantar. Os índios das mais diversas
tri bos pre ci sam de um pe da ço de chão, in clu si ve para
con ti nu ar a cul ti var seus há bi tos, suas tra di ções, suas
culturas. V. Exª põe o dedo na fe ri da por que não exis te
uma política indigenista no País. Isso está ao deus-dará. Está para surgir quem implemente uma política que coloque verdadeiramente as coisas nos seus
devidos lugares. No meu Estado, por exemplo, há vários problemas de terras. Há terras amplamente con solidadas, com títulos de mais de 50 anos que, todavia, estão ameaçadas. Com isso, o setor produtivo do
Estado fica parado. No Estado do Mato Grosso do
Sul, há os sem-terra invadindo as pro pri e da des, o não
cumprimento das ordens ju di ci a is não são cum pri das.
De outro lado, quase todo o território se encontra
ameaçado com demarcação de terra. Como se vai ter
tranqüilidade para trabalhar e produzir? Fico-me pergun tan do se é tão di fí cil de mar car um pe da ço de chão
para se dar aos índios. Aqueles que são proprietários
vivem atormentados. Recebo apelo veemente e procuro as autoridades competentes, com a finalidade
de evitarmos um conflito, de acertarmos a questão,
pois é hora de anteciparmo-nos; e em vão, nada é feito de concreto. Então, fica aquele clima indesejável,
porque o con fli to exis te. Tam bém há ame a ça cons tante da parte do índio, que, não tendo terra, quer invadi-la, julgando que lhe pertence. Há bastante terra
para ser distribuída, basta que haja uma política para
atender aos dois lados: para preservar a cultura in díge na e para que haja paz, e to dos pos sam tra ba lhar e
produzir. Pedi outra vez aparte a V. Exª porque este
assunto também diz respeito ao meu Estado, Mato
Gros so do Sul: lá, re ce bo ín di os, do nos de ter ras e to dos estão muito inquietos com a situação vigente.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Senador Ramez Tebet, agradeço o apar te de V. Exª.
Quero terminar meu pronunciamento abordando, Sena dor Te bet, jus ta men te a ques tão da de mar ca ção de
terras indígenas.
O que vimos aqui? A denúncia de uma organização não-governamental de que os índios ianomâmis estão sendo vítimas de experimentos, sendo cobaias e que vários de les mor re ram. E mais, que o ma terial genético coletado irregularmente, amostras de
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sangue deles, está em universidades americanas.
Por outro lado, vimos um índio denunciando e re clamando proteção; diz estar sendo ameaçado por outros índios que pertencem a outra organização
não-governamental, quer di zer, tra ta-se já de uma bri ga intra-étnica.
Sr. Presidente, eu gostaria de en cer rar meu pro nunciamento referindo-me a um recente artigo publicado pelo ex-Ministro Jarbas Passarinho, cujo título é:
”O mi nis tro e a ter ra ia no mâ mi“. O ex-ministro, em res posta ao Ministro Geraldo Quintão, que esteve no
Esta do de Ro ra i ma, deu uma de cla ra ção de que S. Sª
considerava que a forma como foi demarcada a terra
ianomâmi foi no mínimo uma leviandade, porque foi
demarcada com pressa e de maneira errada. O
ex-Ministro Jarbas Passarinho, para responder ao Mi nis tro Qu in tão, apro ve i tou-se do seu ar ti go e dis se, ao
final do seu arrazoado, que era Ministro da Justiça na
época e que foi S. Sª quem assinou a portaria demarcando a terra indígena:
Não me surpreende a leviandade de
políticos de Roraima ao dizerem que não
observamos ”nenhum critério na demarcação feita só olhando o mapa“. É que os políticos sabem que os índios não votam...“
Ora, Sr. Presidente, o ex-Ministro Jarbas Passarinho me autoriza a também chamá-lo de leviano ao
dizer que os políticos de Roraima são levianos, porque, no mínimo, comete a leviandade de colocar todos no mesmo nível – e aqui quero, inclusive, defender a todos os políticos de Roraima, já que S. Sª me
incluiu no contexto de todos –, porque leviandade é
fazer uma afirmação dessas quando nenhum político
de Ro ra i ma ti nha se ma ni fes ta do, e sim o Mi nis tro Ge raldo Quintão.
Nós, sim, temos legitimidade para discutir essa
questão – e, aliás, qualquer demarcação de terras in dígenas e de reservaecológica deveriam ser no mínimo fruto de debate no Senado, que é a Casa que representa os Estados. Isso implica tornar da União, as
terras que deveriam ser ou são do Estado.
Da mesma forma, como não quero colocá-lo no
mesmo ”saco“ e dizer que ele pertenceu ao re gi me de
exceção, que ele pertenceu à ditadura, eu também
gostaria que ele tivesse o mes mo res pe i to quan do falasse dos políticos de Roraima.
Repilo, por tan to, a afir ma ção do ex-Ministro Jar bas Passarinho, e concluo dizendo, Sr. Presidente,
que, nes ta ques tão in dí ge na, o Bra sil pre ci sa ter rumo
e comando.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na para dizer que reconheço o esforço do Ministério
da Saúde no sentido de fazer valer o preceito constitucional que afirma ser a saúde um direito de todos e
um dever do Estado. O bem maior que uma pessoa
humana tem, a maior riqueza do ser humano é a saúde. Portanto, o Estado tem o dever indeclinável de
pro te ger a sa ú de do seus ci da dãos, a sa ú de da so ci e dade.
Sei que tem sido um es for ço mu i to grande a luta
do Mi nis té rio da Sa ú de e re co nhe ço que gran des passos fo ram da dos. A luta tra va da con tra a ga nân cia dos
laboratórios merece o nosso aplauso porque, no Brasil, nada teve seu pre ço mais ma jo ra do do que os me dicamentos. E medicamentos importantes, medicamentos básicos, como os que combatem a pressão
ar te ri al, a tu ber cu lo se, os vá ri os ti pos de cân cer e tantas outras doenças inerentes a uma parcela ponderável da sociedade, que tiveram os seus preços elevados até a estratosfera. O uso e o abuso do laboratórios fo ram es pan to sos, di ria até que eles abu sa ram cri minosamente.
De sorte que provocaram e o Ministério da Saúde resolveu enfrentá-los. Ponto para o Ministério da
Saúde. Aplausos ao Ministro e a toda a sua equipe.
Também aplausos pela idéia ótima de fazer prevalecer, de tentar im por ao mer ca do – com a fi na li da de de
baixar custos e, assim, ajudar a população, que mais
faz uso – os chamados genéricos, os quais ainda en frentam resistência por parte dos brasileiros, que ain da não se acostumaram a eles. Todavia, esses medicamentos existem para contrabalançar o alto custo,
um custo desenfreado, no Brasil.
Contudo, também temos de fazer uma crítica
construtiva, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. As
chamadas doenças endêmicas existem e são constantes em determinado local e atacam, em maior ou
me nor nú me ro, gran de par ce la da po pu la ção. Os no ticiários têm, de forma alarmante, veiculado que a den gue está se propagando em todo o território nacional.
A doença passou a invadir os bairros de luxo, as melhores casas do nosso País; já não se restringe apenas à população mais humilde, em que há ainda falta
de higiene e saneamento básico. A enfermidade está
avançando de forma célere, exigindo as providências
urgentes por parte do Ministério da Saúde. Dizem até
que os recursos estão sendo mal aplicados, porque o
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com ba te às do en ças en dê mi cas, como tam bém o tra balho em favor da saúde no Brasil estão sendo municipalizados, descentralizados, o que é desejo de todos nós. Mas esse processo, ora em transição, em
fase de adap ta ção, ain da não con se guiu sur tir os efe i tos almejados. Determinadas doenças, como a dengue, têm-se alastrado por todo o território nacional.
Notícias do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Mato
Grosso do Sul confirmam o avan ço da den gue. Então,
é preciso que, embora tenha o Ministério da Edu cação transferido praticamente os recursos e a responsabilidade para os Municípios, haja uma fiscalização
do emprego dos recursos, com urgência.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Permite-me V. Exª um aparte, eminente Senador Ramez
Tebet?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço,
com muita satisfação, V. Exª, ilustre Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Na
semana passada, fiz um pronunciamento justamente
abordando o recrudescimento de certas doenças no
País. Inclusive enfermidades evitáveis por vacina,
como a febre amarela, estão hoje atacando os importantes Estados de Minas Gerais, do eminente Senador Francelino Pereira, e de São Paulo. Doenças
como a febre amarela, a dengue, a malária, a hanseníase, a tuberculose, para não citar outras doenças,
vêm aumentando no Brasil, ao invés de estarem regredindo. Na semana passada o Ministro da Saúde
disse que os Prefeitos eram responsáveis pelo aumento da dengue no Brasil, porque fizeram corpo
mole durante o período eleitoral do ano passado. Vim
à tribuna defender os Prefeitos, porque o que constatamos, pelo menos no meu Estado, é que as Prefeituras nem recebem os recursos nem são aparelhadas
para combateradequadamente a den gue, a ma lá ria e
outras doenças. Por exemplo, a tuberculose vem aumentando assustadoramente no País; somos o segundo país do mundo em números de casos de hanseníase, perdendo apenas para a Índia. O que é mais
interessante é que, há um ano, foi aprovado pela Comis são de Assun tos So ci a is do Se na do um con vi te ao
Ministro da Saúde José Serra, para vir dar explicação
ao Senado da razão dessas doenças estarem voltando com toda força no País inteiro. Agora, como diz V.
Exª, estão atingindo os grandes centros e, como saiu
numa revista semanal, a elite brasileira. Talvez agora
o assunto mereça ser debatido mais intensamente.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB MS) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, eu não queria interrompê-lo,
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mas é só para não deixar nenhuma dúvida: não estou
aqui porque a doença chegou às elites, não. Apontei
isso como um fator grave. Estou aqui em defesa da
po pu la ção por in te i ro, por que pen so, como V. Exª que
entende mais que eu , que é inadmissível que doenças como a dengue, a febre ama re la, a tu ber cu lo se, a
hanseníase estejam aumentando no País, ao invés
de diminuírem, quanto mais recursos investidos, pelo
menos segundo se diz , pelo menos segundo recursos aprovados aqui pelo Congresso Nacional através
da cri a ção de um tri bu to que é a CPMF, que, com cer teza carreou muitos recursos, uma soma inestimável,
nem eu sei cal cu lar quan to ar re ca da mos até ago ra da
CPMF para com ba ter as do en ças. Ora, e nós te mos é
que prevenir!
Muitas dessas doenças, V. Exª sabe melhor que
eu, devem ser combatidas preventivamente. Quer dizer, são doenças que advém da falta de higiene, de
saneamento básico, de educação. Talvez por isso
que, em vez de falar, num determinado momento, em
Mi nis té rio da Sa ú de fa lei Mi nis té rio da Edu ca ção, porque para combater essas doenças também é preciso
uma am pla cam pa nha edu ca ti va por par te do Mi nis tério da Saúde assim como do Ministério da Educação.
Enfim, por parte do Governo como um todo.
Era isso que eu con si de ro im pres cin dí vel e peço
que V. Exª continue, por gentileza.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Quero deixar bem claro, pois não foi minha intenção –
aliás não po de ria fa zê-lo – di zer que V. Exª está fa lan do nesse assunto porque atingiu a elite. Ao contrário,
V. Exª tem sido um Senador que se preocupa. O que
estou falando é que agora a grande imprensa está se
preocupando porque já atingiu a elite do País. No Rio
de Ja ne i ro as sim como em São Pa u lo, as pes so as es tão se con ta gi an do com den gue; em Mi nas Ge ra is, fe bre amarela. É realmente alarmante pensar que o
Brasil, no terceiro milênio, está tendo de volta doenças que Oswaldo Cruz já havia erradicado naquele
tempo. Temos que mudar essa realidade. Por esse
motivo, apresentei aquele reque ri men to na Comissão
de Assuntos Sociais, convidando o Sr. Ministro a vir
ao Senado dar explicações aos Srs. Senadores por
que isso está ocorrendo. Não basta fazer um desabafo ou di zer uma fra se de ím pe to, res pon sa bi li zan do os
prefeitos. É muito fácil ficar jogando a responsabilidade de um lado para o ou tro. Te mos de fa zer va ler esse
requerimento aprovado na Comissão de Assuntos
So ci a is, para que o Sr. Mi nis tro – como Se na dor que é
– possa explicar-nos as razões para isso estar acontecendo. Como muito bem disse V. Exª, qual a razão
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para tudo estar ocorrendo agora, sendo que a saúde,
hoje, tem recursos como nunca teve na história do
Brasil? E pior ainda, sendo o Ministro campeão da
rede de rádio e de televisão, por que não usa esse
tem po para fa zer a cam pa nha de edu ca ção que V. Exª
reclama? Muito obrigado.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, o aparte de V. Exª está inteiramente incorporado ao meu pronunciamento, valendo
mais do que o meu próprio pronunciamento.
Quero dizer a V. Exª que o Ministro José Serra é
um de mo cra ta por ex ce lên cia. É um ho mem do Se na do da República, e acre di to es tar fal tan do opor tu ni dade para S. Exª vir a esta Casa. É preciso re for çar esse
re que ri men to. Te nho cer te za de que o Sr. Mi nis tro não
deixará de comparecer ao Senado, porque, antes de
ser Mi nis tro, S. Exª é Se na dor. O Se na dor é ele i to pelo
povo, e o Ministro é escolhido pelo Presidente da República. Portanto, um Senador, quando se torna Ministro, continua com obrigações, principalmente perante os seus pares.
Estou de acordo com V. Exª urge uma explicação. Isso não pode mais ocor rer, pois es ta mos no Ter ceiro Mi lê nio. Não po de mos con ti nu ar len do es ses índices de pobreza e de miséria existentes em nosso
País – tal qual a última publicação, que diz que, apesar de alguma melhora, o Brasil continua ainda como
o campeão da pobreza e da má distribuição da renda
no mundo. Até os países africanos estão à frente do
Brasil em matéria de distribuição de renda. Positivamen te, pre ci sa mos evi tar esse tí tu lo que em nada dig nifica o Brasil.
Não podemos negar que este País está crescendo a olhos vistos perante o mundo. Recentes
acontecimentos estão ajudando o Brasil e não podemos perder a oportunidade que estamos vendo pela
frente. Até um cri me qui se ram pra ti car con tra o Bra sil,
como no caso da carne – um procedimento desleal e
re pug nan te. Mas fe i ti ço vi rou con tra o fe i ti ce i ro. Ago ra,
o mundo inteiro proclama que a carne brasileira é de
primeira qualidade. Estão todos buscando a carne
verde do Brasil, porque a carne que eles apontavam
como saudável é imprestável para o consumo por
parte dos seres humanos.
Mas, voltando ao meu assunto, é necessário
que terminemos isso, uma vez que se trata de fato
que afeta as populações mais pobres do nosso País.
Não são brincadeira os casos de dengue que estamos constatando e que os jornais estão noticiando
pelo Brasil inteiro. A febre amarela pensamos que já
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ti ves se sido ex ter mi na da, além de ou tras do en ças endêmicas.
O meu registro desta segunda-feira, não obstante sua simplicidade, é feito em nome de toda a po pulação brasileira, não apenas em nome do
sul-mato-grossense. Não podemos mais ter sinais de
tuberculose no Brasil; febre amarela, dengue, tudo
isso tem que estar inteiramente eliminado. Volto a dizer: temos recursos para isso, temos que saber usar
esses recursos e, como V. Ex.ª afirmou, vamos para
os meios de comunicação, com ampla campanha
educativa, para erradicar esse quadro que me parece
muito triste para o Brasil e muito doloroso para a população brasileira, principalmente para a mais humilde, que carece daquela infra-estrutura indispensável
para melhor qualidade de vida.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Francelino Pereira por vinte
minutos.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, este documento que exibo perante o Senado da República contém o Relatório da Subcomissão de Ci ne ma, que fun ci o na no es pa ço fí si co da Co missão de Educação. O título é O povo do cinema –
Na busca da tela. Este texto é o resultado dos trabalhos da Subcomissão, presidida pelo Senador José
Fogaça. Durante um ano e meio, estudamos os proble mas do ci ne ma bra si le i ro. Numa se qüên cia de sete
audiências públicas ouvimos vinte e quatro convidados entre produtores e diretores de cinema, documentaristas, professores, autoridades do governo e
pessoas da televisão. Pesquisamos velhos textos e
trocamos dados e informações via Internet com mais
de uma centena de pessoas. Ao final, produzimos
esse estudo que é uma súmula do que encontramos
de mais relevante na busca de soluções para os problemas do cinema no Brasil.
O trabalho está estruturado em três partes. Na
primeira, fazemos o relato da busca de soluções para
os problemas do cinema, encerrando-a com o elenco
de sugestões que a subcomissão colheu dos convidados que ouviu. A segunda parte é composta de
anexos – o discurso original que pediu e justificou a
criação da Subcomissão do Cinema e dois quadros
sinópticos com as matérias relacionadas ao cinema
em tramitação tanto no Senado Federal quanto na
Câmara dos Deputados. A terceira e última parte, de nominada Anais da Subcomissão, contém o nome de
todos o Senadores que dela participaram, o roteiro
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sintético das audiências e as notas taquigráficas das
audiências públicas.
O relato intitulado O povo do cinema – Na busca
da tela está dividido em vinte capítulos breves, além
de uma introdução, que podem ser agrupados em
cinco blocos temáticos. No primeiro grupo de quatro
capítulos, tratamos do desafio que é levar o Brasil às
telas; das cri ses que mar cam o nos so ci ne ma, em es pecial a crise inerente ao atual modelo de produção,
baseado na política de incentivos fiscais. No grupo
seguinte, de três capítulos, analisamos os problemas
do mer ca do de ci ne ma no Bra sil, com ên fa se es pe ci al
ao mer ca do de ci ne ma nas te vês. O úl ti mo des ses ca pítulos trata da promessa da tevê para o cinema,
mostrando que não há futuro para o cinema sem o
seu ”casamento“ com a televisão. No terceiro grupo,
de quatro capítulos, começamos com os temas clássicos da produção, da distribuição e da exibição de fil mes, passamos pelos temas da revolução do multiplex e da exclusão social e concluímos com uma pro posta de construção de salas populares. No penúltimo grupo, de quatro capítulos, abordamos os curtas-metragens e os documentários, falamos das experiências do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro e
abordamos, de forma pioneira para uma comissão do
Senado, o problema do ensino do cinema no Brasil.
Por fim, no quinto e último grupo, de cinco capítulos,
discutimos a complexa e difícil relação do cinema
com o Governo. Há al guns im pas ses nes sas re la ções
e, ao mesmo tempo, uma sincera busca de entendimento. O povo do cinema está a pedir uma nova gestão para o cinema, e apresentamos as linhas mestras
de uma renovada política pública para o setor. No último capítulo desse grupo, antecipamos a súmula das
idéias estratégicas discutidas dentro do Grupo Executivo para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica, o Gedic, criado há sete meses pelo Senhor
Pre si den te da Re pú bli ca para de sen vol ver um pro je to
de desenvolvimento para o cinema brasileiro. A grande novidade em discussão poderá ser a criação de
uma nova agência reguladora federal, a Agência Naci o nal do Ci ne ma – Anci ne, a ser pro xi ma men te anunciada.
A Sub co mis são do Ci ne ma, que era tem po rá ria,
veio para ficar. Ela foi transformada, Sr. Presidente,
pela Comissão de Educação, em dezembro do ano
passado, na nova Subcomissão do Cinema, Comunicação Social e Informática, agora permanente. E
esse es tu do que ora apre sen ta mos a V. Exªs será ofe recido à nova subcomissão como ponto de partida
para os seus trabalhos.
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Sr. Presidente, solicito que esse novo estudo
seja parte integrante deste pronunciamento, motivo
pelo qual solicito a V. Exª a transcrição deste documento nos Anais do Senado, da pág.3 à pág.43, que
contém todos os pontos fundamentais para a nova
política do cinema.
Nes se mo men to, Sr. Pre si den te, se ja-me per miti do trans mi tir uma pa la vra de apla u so, de apre ço e de
gratidão aos titulares da Subcomissão do Cinema
Brasileiro, que acaba de substituída pela Comissão
de Ci ne ma, Co mu ni ca ção So ci al e Infor má ti ca. Fo ram
os se guin tes Se na do res: José Fo ga ça, Fran ce li no Pereira, Maguito Vilela, Luiz Estêvão, Álvaro Dias, Lúcio
Alcântara, Roberto Saturnino, Agnelo Alves, Gerson
Camata, Maria do Carmo Alves, Teotônio Vilela, Geraldo Lessa, Artur da Távola, Sebastião Rocha, Luiz
Otávio e Leomar Quintanilha. Também uma palavra
de afetuoso agradecimento ao presidente da Comissão de Edu ca ção, se na dor Fre i tas Neto, e ao se cre tário executivo da Comissão, Dr. Júlio Linhares.
A SubcomissãoPermanente de Cinema, Comunicação So ci al e Infor má ti ca já foi cri a da e su ce de rá a
comissão tem po rá ria da qual fui Re la tor. É cons ti tu í da
de sete titulares e sete suplentes. Os titulares são os
Senadores: José Fogaça, Gerson Camata, Freitas
Neto, Francelino Pereira, Lúcio Alcântara, Geraldo
Cândido, Roberto Saturnino. E suplentes os Senadores: Valmir Amaral, Nabor Júnior, Geraldo Althoff,
Carlos Patrocínio, Fernando Matuzalém e Eduardo
Suplicy. Essa, Sr. Presidente, será a nova subcomissão permanente à qual será encaminhada toda a documentação relativa aos trabalhos concluídos pelo
Relator com a colaboração dos membros da subcomissão.
Desejo, portanto, transmitir a todos os Senadores o nosso agradecimento e ao mes mo tem po co municar que, de hoje em diante, o Senado Federal conta
com um documento que mostra exuberantemente
toda a pro ble má ti ca do ci ne ma bra si le i ro e in ter na ci onal. Na sexta-feira última levei ao Presidente da Comissão de Educação, Senador Ricardo Santo e ao
Senador José Fogaça, Presidente da Subcomissão,
exemplares deste documento. É um documento impor tan te. É a pri me i ra vez que isso acon te ce no Se na do da República e em todo o Congresso Nacional.
Hoje o Congresso Nacional, particularmente o Se nado, é uma instituição ligada, fundamentalmente, com
a problemática da cinematografia brasileira. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU DISCURSO:
CO MIS SÃO DE EDU CA ÇÃO
SUBCOMISSÃO DE CINEMA
O POVO DO CINEMA
NA BUSCA DA TELA
Presidente: Senador José Fo ga ça
Relator: Senador FrancelinoPereira
Brasília, abril de 2001
Introdução
A indicação de Cen tral do Bra sil para o Oscar, em 1999, foi
um acontecimento da maior relevância para o cinema brasileiro,
des per tan do inu si ta do in te res se en tre a po pu la ção, a tal pon to que,
às vésperas da escolha, todos nós torcíamos por Walter Salles,
Fer nan da Mon te ne gro e o me ni no Vi ní ci us de Oli ve i ra, como se esti vés se mos tor cen do pe los cra ques bra si le i ros na Copa do Mun do.
Ao mes mo tem po em que dava uma ine quí vo ca de mons tra ção de vi ta li da de do ci ne ma bra si le i ro, o fil me des per tou-nos para a
crise sistêmica da nossacinematografia, alertando-nos para o de safio de enfrentá-la dentro do Congresso Nacional.
Na oca sião, en ten di de le var o as sun to ao ple ná rio do Se na do e fiz três pro nun ci a men tos, des ta can do o sig ni fi ca do das in di cações de Central do Brasil, para as categorias de Melhor Filme
Estran ge i ro e Me lhor Atriz. Não me li mi tei, po rém, ao me re ci do elo gio. Considerei que era oportuno alertar o País para a urgência da
ado ção de po lí ti cas pú bli cas para a re cu pe ra ção do ci ne ma bra si lei ro como ex pres são ma i or da cul tu ra na ci o nal.
No desmembramento natural dessa preocupação, propus,
em 10 de maio de 1999, a cri a ção, no âm bi to da Co mis são de Edu ca ção e Cul tu ra do Se na do Fe de ral, de uma sub co mis são des ti na da a de ba ter e bus car al ter na ti vas para en fren tar a cri se do ci ne ma
brasileiro. A idéia mereceu ca lo ro sa aco lhi da e trans for mou-se em
realidade, com a constituição da Subcomissão.
Insta la da em 29 de ju nho de 1999, foi ele i to seu pre si den te o
nobre Senador José Fogaça (PMDB-RS), cabendo-me a honrosa
missão de ser o relator.
A Subcomissão esteve em atividade de agosto de 1999 a
dezembro de 2000, período em que se verificou um agravamento
da cri se do ci ne ma, o que, de cer ta for ma, con tri bu iu para o en ca minhamento das questões e o surgimento de propostas..

1. Cf. nos Anexos, “Roteiro das Audiências.”
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Seus membros deliberaram ouvir produtores, exibidores,
distribuidores e outros integrantes do chamado “povo do cinema.”
Foram sete audiências públicas, das quais participaram 24 perso1
na li da des das mais di fe ren tes áre as da in dús tria ci ne ma to grá fi ca.
A contribuição deles recebida possibilitou a identificação
dos pro ble mas mais crí ti cos do ci ne ma. Mais do que isso, as su ges tões en tão ofe re ci das en se ja ram à Sub co mis são o apro fun da mento do debate sobre essa atividade cultural.
A com ple xi da de da ma té ria, a di ver si da de de opi niões, mu itas conflitantes, e o eleva do nú me ro de sugestões abran gen do as
mais di fe ren tes áre as de atu a ção da in dús tria ci ne ma to grá fi ca, permi ti ram à Sub co mis são re u nir ex ten so ma te ri al crí ti co e in for ma ti vo.
Essa enorme massa de informações será agora analisada pela
Sub co mis são de Ci ne ma, Co mu ni ca ção So ci al e Infor má ti ca, cri ada em ca rá ter per ma nen te, para dar con ti nu i da de aos tra ba lhos desenvolvidos pela Subcomissão anterior.
O DE SA FIO DE LE VAR O BRA SIL ÀS TE LAS
Nosso desafio, o desafio de todos os brasileiros, é jogar o
Bra sil na tela, para que nos co nhe ça mos me lhor. Re fi ro-me à de ter mi nan te ne ces si da de de que nos fa lou Wal ter Sal les, para quem a
história de um povo está nos seus feitos, na sua alma, nos seus
aglo me ra dos ur ba nos, nos seus es pa ços ru ra is, nas suas ci da des
e vi las, nas fa ve las, nos la res e nas ruas. Na sua cul tu ra, na sua tec nologia e na sua escrita.
É o cotidiano de um povo, de que o ci ne ma é um dos me i os
que per ma nen te men te bus cam re tra tar essa his tó ria com ima gens
que as telas se incumbem de veicular. Se a história de um povo é
tam bém a es cri ta, no ci ne ma ela se es cre ve com ima gens, com as
luzes e as sombras, com movimentos e ações.
Mas, infelizmente, não fomos ainda capazes de levar a todos
os bra si le i ros essa for ma de ex pres são, em bo ra suas pri me i ras ma nifestações datem de 1895. Também, lamentavelmente, é mínima a
presença de nossas imagens nas telas do mundo. Se não temos es paço aqui, nas salas de exibição do Brasil, muito menos lá fora.
E se há quem se disponha a aju dar o re er gui men to do ci nema, não falta quem se com pra za em jo gar pe dras num ca mi nho já
de difícil tráfego.
Querem um exemplo?
Na se ma na em que se ini ci a ram os tra ba lhos da Sub co mis são Especial, o ci ne ma bra si le i ro so freu duras crí ti cas. Uma de las,
veiculada pela revista Veja referia-se aos filmes nacionais como
2
sendo “caros, ruins e você paga. ”
A con de na ção prin ci pal cen tra va-se no mo de lo atu al de produ ção ci ne ma to grá fi ca, ba se a do em in cen ti vos fis ca is – a Lei Roua net e a Lei do Au di o vi su al. Por esse mo de lo, em pre sá ri os uti li zam
de du ções do Impos to de Ren da para fi nan ci ar fil mes que, de ou tra
forma, dificilmente seriam produzidos.
Isso acon te ce por dois fa to res prin ci pa is. Pri me i ro, a crô ni ca
descapitalização dos produtores; segundo, a reduzida penetração
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do ci ne ma bra si le i ro no mer ca do. Devo in sis tir: no pró prio mer ca do
brasileiro.
De fato, as es ta tís ti cas in for mam que dos 70 mi lhões de in gressos anu al men te ven di dos no Bra sil, me nos de 10% são des ti nados a filmes nacionais. E 70 mi lhões de in gres sos, ven di dos em
1.400 salas, pouco representam para um País de 170 milhões de
habitantes.
A dura realidade, que não ignoramos, é que a maioria des ses nossos compatriotas vive inteiramente à margem da cultura,
especialmente nos rincões mais distantes deste imenso País.
Para se ter uma idéia da dramaticidade desses números,
basta lembrar que 150 milhões de ingressos são vendidos anualmen te na Fran ça, um país de ape nas 50 mi lhões de ha bi tan tes. Lá
são 120 milhões de habitantes a menos, mas o total de ingressos
ven di dos é o do bro dos nos sos. Lá são 4 mil sa las exi bi do ras. Aqui
são 1 mil e 400.
Se pros se guir mos nos com pa ra ti vos, o dra ma é ain da ma i or
quan do con fron ta dos com a realidade dos Esta dos Uni dos. Lá são
300 mi lhões de ha bi tan tes, o do bro da po pu la ção bra si le i ra. Mas as
salas são 24 mil, contra as nossas 1.400. E o total de ingressos
ven di dos atin ge a ci fra de 1 bi lhão e 300 mi lhões. Aqui, lem bra mos,
são ape nas 70 mi lhões.
AS CRISES DO CINEMA
UM FILME QUE NÃO TERMINA
Para abordar a crise no cinema brasileiro, é indispensável uma
re fe rên cia, mes mo bre ve, aos di ver sos mo de los de ges tão que, des de o
início do século passado, direcionaram o negócio do cinema no Brasil.
Do aparecimento do cinema no Brasil, em 1898, até 1934,
pre do mi nou o li vre mer ca do, sem pra ti ca men te qual quer in ter fe rência do Estado.
De 1898 até 1907, a pro du ção e a exi bi ção de fil mes foi es po rá di ca até por que, mes mo nas ma i o res ci da des, como o Rio de Ja ne iro e São Paulo, não havia suprimento regular de energia elétrica.
Em 1907, com a ina u gu ra ção da usi na hi dre lé tri ca de Ri be i rão das Lages, o Rio de Janeiro passou a contar su pri men to mais
estável e, em conseqüência, houve uma explosão na construção
de sa las de exi bi ção e na pro du ção lo cal de fi tas. As em pre sas exi bidoras eram também produtoras.
O pe río do que vai de 1907 até 1911, fi cou co nhe ci do como a
Bela Épo ca ou Ida de de Ouro do ci ne ma bra si le i ro, não só pelo sig nificativo volume de filmes produzidos, mas também pela sintonia
entre exibidores e produtores.
A partir de 1912, as empresas exibidoras perdem interesse
na produção e dão prioridade a filmes importados, de qualidade
técnica superior e adquiridos ou alugados por uma fração mínima
do que custaria produzir similares nacionais.

2. Veja, (30-6-99), pp. 114-119.
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Pou cos são os bra si le i ros que se aven tu ram na pro du ção de
longas metragens de enredo. A maioria se dedica aos chamados
fil mes de ca va ção, uma es pé cie de fil me pro mo ci o nal, fe i to sob en comenda.
Essa situação só se alterou significativamente com a Revolução de 30, mo vi men to po lí ti co que mu dou pro fun da men te as po si ções
da classe política quanto ao papel do Estado na vida nacional.
A par tir de 1930, até 1990, ao lon go, por tan to, de seis dé ca das, o negócio do cinema no Brasil desenvolveu-se sob forte influên cia do Esta do. Esse foi um pe río do em que a ide o lo gia do de senvolvimentismo reservava ao Estado pa pel cru ci al na in du ção e
regulamentação das atividades econômicas.
Dois subperíodos se destacaram nesse lapso de tempo.
O primeiro, mar ca do pelo re gi me do Esta do Novo, de Ge tú lio Var gas, es ten deu-se de 1934 a 1945. Nes se es pa ço, a prin ci pal
ação do Esta do foi a cri a ção do Insti tu to Na ci o nal do Ci ne ma Edu ca ti vo, o INCE. O go ver no de i xa va ao sa bor do mer ca do a par te no bre e mais comercial da atividade, ou seja, os filmes de lon ga me tragem e de enredo.
O segundo período foi marcado pelo regime de exceção e
es ten deu-se de 1968 até 1985. As prin ci pa is in cur sões do Go ver no
resultaram na criação do Instituto Nacional do Cinema, o INC, em
1966; da Empre sa Bra si le i ra de Fil me, a Embra fil me, em 1969; e do
Con se lho Na ci o nal do Ci ne ma, o Con ci ne, em 1975. Com es ses or ganismos, o Estado en trou tam bém na pro du ção de lon gas me tra gens de en re do e na pro mo ção da re ser va de mer ca do para o fil me
nacional em todos os seus segmentos.
A par tir de 1985, com o fim do re gi me de ex ce ção e a in tro du ção da Nova Re pú bli ca, o Esta do co me çou a afas tar-se, re co lo cando o cinema, ora mais ora menos, sob a égide do mercado.
Intro du ziu-se, en tão, o mo de lo mis to, ba se a do em Incen ti vos Fis cais, pelo qual o go ver no re nun cia a até 3% do im pos to de ren da de vi do, des de que as em pre sas in vis tam o res pec ti vo mon tan te na pro dução de filmes.
Esta be le ceu-se, as sim, uma par ce ria en tre Esta do e Mer cado na ges tão do ne gó cio ci ne ma to grá fi co e, den tro des se mo de lo, a
cri se atu al do ci ne ma ca rac te ri zou-se pre ci sa men te como uma cri se de captação.
A CAPTAÇÃO
PARA FILMES DE CINEMA
O atual modelo de gestão do negócio cinematográfico é o
dos in cen ti vos fis ca is, pre vis to na Lei nº 8.313/1991, a cha ma da Lei
Rouanet, na Lei nº 8401/1992, que dispõe sobre a autenticidade
das obras audiovisuaise na Lei nº 8.685/1993 (Lei do Audiovisual)
e na Lei nº 9.323/1996.
A Lei Rou a net, res ta be le cen do prin cí pi os da Lei nº 7.505 de
1986 (Lei Sar ney), ins ti tu iu o Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Cul tu ra – PRONAC. Dele fazem parte o Fundo Nacional da Cultura –
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FNC, os Fundos de Investi men to Cul tu ral e Artístico – FICART e o
Incentivo a projetos culturais.
A Lei nº 8.401, além de de fi nir o que é obra au di o vi su al, cri ou um sis te ma de in for ma ções e con tro le da sua co mer ci a li za ção e
previu, em seu art. 7º, a associação de capitais em co-produções
através da conversão de títulos da dívida externa.
A Lei do Au di o vi su al, cri a da es pe ci fi ca men te para o ci ne ma,
trou xe dois dis po si ti vos de cap ta ção. Seu ar ti go 1º per mi tiu o aba ti men to do Impos to de Ren da, até o li mi te de 3% do va lor de vi do por
pes so as fí si cas e 1% do im pos to de vi do por pes so as ju rí di cas, para
investimento em certificados do audiovisual. Seu artigo 3º abriu a
pos si bi li da de para que as dis tri bu i do ras de fil me es tran ge i ro atu antes no País investissem até 70% do imposto devido (15%) sobre
suas remessas de lucro na produção de filmes brasileiros.
A Lei nº 9.323 ele vou para 3% o li mi te de de du ção do im pos to de vi do das pes so as ju rí di cas, pre vis to na Lei do Au di o vi su al, propiciando um maior aporte de recursos.

A tabela abaixo mostra a evolução do quadro de captação,
em cada um dos dispositivos legais acima mencionados.
Os valores da coluna do Art. lº mostram duas fortes oscilações da arrecadação ao longo dos últimos seis anos: de 1998 em
relação a 1997 e de 2000 em relação a 1999. No primeiro caso, a
incerteza gerada pela cri se que se ins ta lou na Ásia e, em se gui da,
na Rús sia e es ten deu-se a to dos os mer ca dos emer gen tes, in clu indo o Brasil.
No se gun do caso, a ra zão mais pla u sí vel está pos si vel men te as so ci a da aos episódios que en vol ve ram a pro du ção dos fil mes
Cható e O Guarani, de Guilherme Fontes e Norma Benguel, respectivamente, os quais levaram o Governo a adotar medidas de
res tri ção ao pro ces so de cap ta ção. Tais res tri ções en vol vem ma i o res exigências na autorização para captar e a li mi ta ção da re compra, agora autorizada somente após o término do filme.
Os va lo res da co lu na do Art. 3º man ti ve ram re la ti va es ta bi lida de ao lon go do pe río do, a des pe i to da cri se. Até o ano 2000, so men te uma dis tri bu i do ra in ter na ci o nal, a Co lum bia Tris tar, da Sony,
fez uso do ar ti go 3º da Lei do Au di o vi su al. A par tir des te ano a cap ta ção deve cres cer atra vés des se dis po si ti vo, com a ade são já for ma li za da em acor dos de co pro du ção de mais duas dis tri bu i do ras, a
Warner e a Fox. O investimento conjunto, com a Conspiração e a
Total Filmes, será de mais de 30 milhões de reais, nos próximos
três anos.
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Na coluna da Lei Rouanet, os valores mostram uma queda
significativa entre 1997 e 1999, com uma ligeira recuperação no
ano 2000 em re la ção ao ano an te ri or. Essa que da re la ti va na re ce i ta pode ser atribuída também à crise econômica, que afetou a lu cratividade das empresas.
Os nú me ros men ci o na dos na co lu na da dí vi da ex ter na re velam um fato al vis sa re i ro: o uso do dis po si ti vo que per mi te a con ver são de tí tu los da dí vi da ex ter na na pro du ção ci ne ma to grá fi ca. Essa
for ma de cap ta ção ini ci a da em 1999, com R$952 mil, já ul tra pas sa,
com R$5.5 mi lhões em 2000, a mé dia dos re cur sos cap ta dos atra vés do artigo 3º da Lei do Audiovisual.
A análise da última coluna, relativa ao total da captação,
mostra que, nos últimos seis anos, a média anual da receita foi da
or dem de R$66 mi lhões, com um pico de R$113 mi lhões em 1997 e
uma acentuada redução em 2000 (R$42 milhões), em relação a
1999 (R$60.8 milhões).
De 1995 para cá, hou ve in ves ti men tos de R$350 mi lhões em
cinema. Foram 116 longas metragens, 202 curtas metragens, 80
do cu men tá ri os, com mais de 50 mil em pre gos cri a dos ou man ti dos.
Isso pode pa re cer mu i to, mas, ao câm bio atu al, cor res pon de a cer ca de US$170 mi lhões de dó la res. Ora, so men te o fil me ame ri ca no
Titanic (1998) custou US$200 milhões, ou seja, US$30 milhões a
mais do que tudo que o cinema brasileiro captou em seis anos.
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que ela está em cri se. Em con se qüên cia, ain da no seu en ten di men to, trata-se de um dispositivo legal que não consegue resolver a
ques tão do ci ne ma bra si le i ro, sim ples men te por que não con tem pla
a distribuição.
Isso, no fun do, é o mes mo que di zer: con ti nu am não exis tin do garantias de exibição para os filmes nacionais. Ou, em outras
palavras: o País não dispõe de mecanismos que ga ran tam que os
filmes aqui produzidos venham a passar no mercado. No nosso
mercado.
Esse é um axioma muito curioso. Para compreendê-lo basta
refletir sobre uma outra verdade: “a produção não gera necessariamente distribuição, enquanto a distribuição sempre gera produção.”
Por tan to, pelo que sus ten tou o ci ne as ta, o “nó” da eco no mia ci ne ma to grá fi ca não está na pro du ção nem na exi bi ção, mas na dis tri bu i ção.
E como quem pretende apontar o grande defeito da Lei do
Audiovisual, Cacá sentenciou: “Na melhor da hipóteses, a Lei do
Au di o vi su al po de rá es tar ape nas in ven tan do a ma i or in dús tria mundial de filmes inéditos.”
Não obs tan te, Cacá Di e gues mos trou-se fa vo rá vel à pror ro gação do artigo 1º da Lei. Porque essa nor ma, para ele, é, por en quan to, o que vem en se jan do a pro du ção de fil mes in de pen den tes
de ca rá ter au to ral, tra di ção “que fez os mo men tos gran di o sos do ci nema deste País”.

A CRISE DO MODELO DE INCENTIVOS

OS PROBLEMAS DO MERCADO

Quase todos os participantes das audiências públicas pro movidas pela Subcomissão louvaram o modelo dos incentivos fis ca is. Qu a se to dos en ten dem que o sis te ma pos si bi li tou a re to ma da
da produção cinematográfica. A julgar pelos números, eles parecem ter razão.

De que tamanho é o mercado de audiovisual no Brasil e,
dentro dele, qual é a dimensão do mercado do cinema?

De 1991 a 1994, pe río do em que o Esta do per ma ne ceu à mar gem do processo de financiamento, a produção média anual foi de
apenas cinco filmes de longa metragem. Com a implantação efetiva
do sis te ma de in cen ti vos, a mé dia da pro du ção ci ne ma to grá fi ca cresceu para vinte e cinco filmes no período de 1995 a 2000.
Mas nem por isso a ace i ta ção do mo de lo é unâ ni me. Hou ve,
dentre os vários convidados, quem lhe opusesse duras criticas.
Luiz Carlos Barreto, o maior produtor do cinema brasileiro
em ope ra ção, pa re ce pre fe rir ou tro mo de lo. Ao te cer con si de ra ções
sobre o tema, apontou um modelo alternativo baseado na tributação das TVs para a produção independente de filmes:
“o Go ver no não pre ci sa ria es tar fa zen do re nún cia fis cal. Ele dá
uma con ces são e exi ge uma con tra par ti da do con ces si o ná rio, que se
vai be ne fi ci ar des sa pro du ção, que ele pró prio vai usar. (..) Isso é uma
co i sa ló gi ca e até or gâ ni ca, pois, se há uma fon te que con so me pro duto, então, precisa-se de pro du tos. (...) Essa se ria uma so lu ção, já que
em 2003, ao in vés de ser re no va da, a Lei do Au di o vi su al será ex tin ta,
pois possui uma administração complicada.”
Cacá Diegues, diretor de Tieta do Agreste (1996) e Orfeu
(1999), conquanto ache que a Lei do Audiovisual foi be né fi ca, permitindo a retomada da produção do cinema no Brasil, considera

Essa é uma in da ga ção in tri gan te e que pede uma re fle xão.
É bom que se deixe bem claro que o nosso mercado cinema to grá fi co está mu i to aquém da po ten ci a li da de do Pais. Só ago ra,
de três anos para cá, dá os pri me i ros si na is de re cu pe rar, de po is de
amargar um longo período de decadência.
Essa de ca dên cia co me çou nos anos 70, com a in tro du ção e
disseminação de novas tecnologias audiovisuais. Avanços que,
como sabemos, alteraram bastante os hábitos da população e o
perfil do mercado. Seu maior impacto foi o fechamento das salas
tra di ci o na is de ci ne ma, de for ma acen tu a da nas ci da des do in te ri or.
Con clu í mos que, por for ça des sas ino va ções, o mer ca do di vi diu-se. Antes, eram ape nas as sa las de exi bi ção. Ago ra, são vá ri os segmentos: TVs abertas, TVs por assinatura, Vídeo e DVD, e
Internet. O cinema brasileiro foi duplamente atingido por esses
avanços tecnológicos, principalmente nas úl ti mas duas dé ca das.
Em par te pela re du ção do mer ca do de sa las, nas qua is sua
pre sen ça já era res tri ta, mas, tam bém, pela sua di fi cul da de de in te gração nas novas mídias.
Esse, no en tan to, é ape nas um lado da ques tão. Há ou tro, in con tes te, e ain da mais gra ve. O da ex clu são so ci al. Mi lhões de bra si le i ros, es pe ci al men te os jo vens que mo ram nas ci da des do in te rior ti nham no ci ne ma a prin ci pal for ma de la zer. Hoje, eles es tão pri vados do entretenimento, que se restringia às salas de cinema.
Elas estão acabando.
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E mesmo nas cidades e nas periferias onde ainda existem
al gu mas pou cas sa las, os jo vens con ti nu am ex clu í dos, por lhes fal tar a ren da. Para se as sis tir a um úni co fil me, gas ta-se hoje o equi va len te a 10% do sa lá rio mí ni mo. Só que en tre as po pu la ções des sas fa i xas em po bre ci das, o di nhe i ro não dá nem mes mo para a so brevivência dura do dia-a-dia sem direito ao lazer.
Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), men ci o na da no Re la tó rio Fi nal da Co mis são Mis ta da Po bre za, do Con gres so Na ci o nal, exis ti am, em 1997, 53,9 mi lhões de
pobres no Brasil, um terço da população do País.
O cineasta Cacá Di e gues em seu de po i men to à Sub co mis são, as si na lou bem essa ques tão ao aler tar para o fato de que ape nas 6% da po pu la ção do País fre qüen tam as sa las de ci ne ma. A ra zão des sa ba i xís si ma fre qüên cia está, se gun do ele, no agra va mento da re ces são eco nô mi ca ao lon go dos úl ti mos 20 anos e na ex tre ma concentração de renda no Brasil.
Os lucros dos exibidores, porém, não diminuíram. O cineasta
Gus ta vo Dahl, faz um aler ta, ao sus ten tar que “en quan to a fre qüên cia
foi ca in do, o pú bli co di mi nu in do, os pro pri e tá ri os de ci ne ma fo ram simplesmente aumentando o preço”. Isso fez, ainda segundo Dahl, com
que fossem criadas duas curvas: “uma da freqüência caindo e outra
do preço subindo. A renda dos exibidores permaneceu estável”.
Em de cor rên cia dis so, as sis ti mos hoje a um pro ces so de eli tização do ci ne ma, em que so men te as pes so as de clas se mé dia,
fre qüen ta do ra dos shopping centers nas gran des ci da de, tem
acesso ao cinema.
A com bi na ção per ni ci o sa da alta tec no lo gia e dos ba i xos ín dices de renda resultaram numa diminuição dramática do número
de salas de cinema no Brasil.
O pico do número de salas ocorreu no início dos anos 70.
Em 1975, exis ti am no país 3.276 sa las de exi bi ção, es tan do 2.701
delas no interior e 575, nas capitais. Nos treze anos que vão de
1975 a 1988, foram fechadas 1.853 salas, 1.719 no interior e 134
nas ca pi ta is. Quer di zer, para cada sala de ci ne ma fe cha da nas ca pitais nesse período, foram fechadas 12,8 no interior.
Segundo projeção fe i ta pelo Sin di ca to das Empre sas Dis tri buidoras Cinematográficas, Vídeo e Similares do Estado de São
Paulo. teríamos de ter hoje, no território brasileiro, sete mil salas,
aproximadamente.O dé fi cit de 5.500 sa las é qua se qua tro ve zes
ma i or que as 1.500 sa las exis ten tes. Por tan to, a re a li da de que hoje
te mos no País é cru el: te mos ape nas um ci ne ma para cada 100 mil
brasileiros.
O MERCADO DE CINEMA NAS TVs
Para a TV bra si le i ra, o ci ne ma na ci o nal não vale nem um por
cento. Ou seja, de cada cem filmes exi bi dos pela te le vi são, me nos
de um é nacional. É verdade que essa situação começa a mudar.
Em janeiro deste ano a rede Globo exibiu uma semana de filmes
bra si le i ros, ain da que te nha sido na Se ção da Tar de. A rede Ban de i ran te vem exi bin do, no ho rá rio no bre, fil mes bra si le i ros de su ces so.
As duas ini ci a ti vas, vin das em boa hora, re gis tra ram ex ce len tes ín -
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dices de audiência, uma prova de que há, no público de televisão,
um público de cinema brasileiro.
Sustentamos que é preciso, com urgência, um casamento
entre a TV e o cinema brasileiro. Esse casamento não deve, nem
pre ci sa, ser na po lí cia. Pode e deve ser no car tó rio. Essa união pos sibilitará a abertura do fabulosomercado de TV às imagens do ci nema brasileiro.
Vejamos o tamanho do mercado da TV, no Brasil.
Há cer ca de 40 mi lhões de apa re lhos de TV, para apro xi ma da men te 35 mi lhões de do mi cí li os, o que per mi te es ti mar uma au diência em torno de 100 milhões de espectadores/dia, atendidos
por sete redes de TV aberta, duas a cabo, e pelo menos três em presas que exploram a TV via satélite.
Mas além da TV, o ci ne ma na ci o nal so fre ain da a con cor rên cia de ou tras mí di as como o ví deo cas se te, com mi lhões de apa re lhos em operação no País. O contí nuo de sen vol vi men to tec no ló gico in di ca uma ex pan são des sas mí di as com a in tro du ção da TV di gital, do DVD e da Inter net, onde já são mais de qua tro mi lhões de
usuários.
A ques tão ci ne ma ver sus te le vi são foi am pla men te de ba ti da
nas audiências da Subcomissão, especialmente nas intervenções
de Gus ta vo Dahl, Ma ri za Leão, Hel vé cio Rat ton, Wal kí ria Bar bo sa,
Luiz Car los Bar re to, Bru no Wa i ner, Ga bri el Pri ol li e Cacá Di e gues.
De um modo geral, todos consideraram que a TV não está
participando como pode e como deve para o desenvolvimento do
cinema nacional. Todos salientaram a importância estratégica da
TV na consolidação da indústria cinematográfica. Na Eu ro pa, afirmaram, a televisão é parceira do cinema, sendo obri ga da a des ti nar parcela do seu faturamento à produção de filmes, o que não
ocorre no Brasil.
Se gun do o dis tri bu i dor Bru no Wa i ner, “a TV Glo bo cria 70%
do que exi be, pro ce di men to que não é per mi ti do nem nos Esta dos
Unidos. Ali, as redes de televisão só podem produzir 30% do que
apre sen tam”. As ex tra or di ná ri as van ta gens da te le vi são so bre o cine ma fo ram des ta ca das pelo pro du tor Luiz Car los Bar re to. Se gun do ele, “quan do a te le vi são vai exi bir um lon ga me tra gem, às 10 ou
às 11 ho ras da no i te, há uma car ga de cha ma das anun ci an do o seu
pró prio fil me. Ne nhum exi bi dor, pro du tor ou dis tri bu i dor, pode fa zer
o mes mo, para anun ci ar que seu fil me está pas san do nos ci ne mas.
Se o fizer, vai à falência”.
Para Luiz Car los Bar re to não se tra ta da TV Glo bo, que é até
benfazeja à sociedade brasileira, porque é a televisão do mundo
que menos exibe produtos importados enlatados.
A Globo tem uma capacidade de produção própria, nacional, gera em pre go e re ve la uma va ri e da de de te mas na ci o na is im pres si o nan te. É uma das ma i o res pro du to ras de ima gens do mun do, con cor ren do com qual quer gran de pro du to ra holl ywo o di a na ou
com te le vi sões ame ri ca nas. Fora dos Esta dos Uni dos, não há qual quer televisão tão nacionalizada quanto a TV Globo. É o sistema
como um todo que é perverso e tem que ser consertado.
E como chegar lá?
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As co i sas pre ci sam ser ne go ci a das. Po de mos co me çar com
o aumento da produção de imagens nacionais. Hoje, consomem-se, no Bra sil, 250 mi lhões de ho ras de ima gens. E de las não
temos nem um porcento das imagens produzidas no País.
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Alegre, Salvador e Recife, em especial, para a produção de filmes
populares.

Vale uma pergunta – Qual é o resultado dessa espécie de
colonialismo cultural?

A idéia da Glo bo Fil mes veio no ras tro do êxi to da mi nis sé rie
O Auto da Com pa de ci da, trans for ma da em lon ga me tra gem, sob a
di re ção de Guel Arra es. O fil me, a ma i or bi lhe te ria do ano pas sa do,
teve mais de 2.2 milhões de espectadores.

É a des na ci o na li za ção do es ti lo de vida, dos com por ta men tos,
do ves tuá riO, da moda bra si le i ra, e dos há bi tos de con su mo de to dos
nós, que são, diuturnamente, ditados de fora para dentro do País.

Aí está. Se o ou sa do pro je to da Glo bo Fil mes trans for mar-se
em re a li da de, po de re mos pro du zir três ve zes mais do que hoje pro duzimos, sem recorrer aos mecanismos de incentivos.

Cou be ao ci ne as ta Cacá Di e gues fa zer a mais ve e men te críti ca à pro pos ta da Se cre ta ria do Au di o vi su al do Mi nis té rio da Cul tura para abrir às televisões os recursos da Lei do Audiovisual. Ou
seja: as te le vi sões pas sa ri am a po der cap tar os re cur sos des se in centivo fiscal.
Ele acha que, se transformada em lei, essa proposta
“simplesmente acabaria com a produção independente no Brasil, porque, no dia em que as televisões brasileiras passarem a captar no mercado recursos para a produção de filmes, ninguém mais vai dar
dinheiro para Luiz Carlos Barreto, Cacá Diegues ou
qualquer outro produtorindependente brasileiro”.
De fato, entre financiar produtoresindependentes e grupos
econômicos, dificilmente a preferência recairá sobre aqueles. O
sis te ma vai se “res guar dar na con fi an ça e na ga ran tia de uma em presa que protegerá os recursos que estão sendo investidos”.
O ci ne as ta pro põe que o Esta do seja o ár bi tro do diá lo go en tre o ci ne ma e a te le vi são, para que se en con trem as me lho res for mas de uma pro ve i to sa as so ci a ção, para am bas, e prin ci pal men te,
para o povo brasileiro.
A PROMESSA DA TV
Não se pense, pois, que são pequenas as esperanças de
uma retomada de nossas produções cinematográficas. A TV Globo, por exemplo, pretende demonstrar que a televisão brasileira
pode contribuir, e muito, para a divulgação do cinema nacional,
sem recorrer aos incentivos da Lei do Audiovisual.
Isso deve ocorrer me di an te parcerias da Globo Filmes com
produtores in de pen den tes tais como a Conspiração Fil mes e Hec tor Ba ben co. A idéia é tra ba lhar com a clas se ci ne ma to grá fi ca, ter ce i ri zan do os fil mes que se rão pro du zi dos de les par ti ci pan do com
20 a 25 por cento do total de investimentos.
Até o fi nal des te ano de 2001, a Glo bo Fil mes, que, como se
sabe, é uma em pre sa as so ci a da à TV Glo bo, pre ten de pro du zir dez
longas metragens, para veiculação no horário nobre da televisão,
com um investimento previsto de R$50 milhões.
Um desses filmes, Carandiru, o mais caro deles, custará
R$10 milhões e será dirigido por Hector Babenco. O ou sa do pla no
da Globo Filmes, segundo seu presidente Daniel Filho, é, com a
parceria das majors Columbia e Warner, apresentar todas as se ma nas, a par tir do pró xi mo ano (2002), um lon ga me tra gem iné di to.
Ela deverá associar-se a produtores do Rio de Janeiro, de Porto

PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO
A dis tri bu i ção e a exi bi ção de fil mes são áre as dis tin tas, mas
ca mi nham jun tas, uma de pen den te da ou tra, en quan to a pro du ção
de pen de de am bas. Sem dis tri bu i ção ade qua da, os fil mes não chegam às salas de exibição. No Brasil, o número de salas faz vergonha. Temos a segunda pior sitação no mundo, no confronto ha bitan te/nú me ro de sa las. Qual é a re a li da de do nos so mer ca do nes se
campo?
Te mos no País mais de cin co mil mu ni cí pi os. Pas mem os se nho res: só 310 de les dis põem de ci ne ma. Um pou co mais de 6% do
to tal de mu ni cí pi os bra si le i ros. Mas quem de nós não se lem bra dos
ci ne mas que tí nha mos em nos sas ci da des? Nas Ca pi ta is, nos ba irros e, sem dúvida, no interior?
Aos pou cos, eles fo ram fe chan do. O ma i or de les, na Ca pi tal
paulista – o Braz Politeama, que tinha 2 mil lugares – hoje é um
gran de es ta ci o na men to de ve í cu los. Ago ra, te mos ape nas algo em
torno de 1.500 salas de cinema, con tra as qua se 3 mil de até bem
poucos anos atrás. As salas que restaram concentram-se em 800
cinemas, em sua maioria localizados nos modernos shoppings
das Capitais e em outras grandes cidades do País.
Di an te de um mer ca do de sa las tão res tri to, é bom que aten te mos para as ca u sas des sa di mi nu i ção. Isso, es tou cer to, será um
dos temas prioritários para subcomissão permanente do Cinema,
da Comunicação Social e Informática.
O empresário de distribuição Rodrigo Saturnino Braga, um
dos convidados da Subcomissão do Cinema, explicou o que vem
ocorrendo com a mesma justificativa de outros estudiosos. Para
ele, os ci ne mas de rua fo ram fe chan do sim ples men te pela fal ta de
público e não porque alguém quisesse fechá-los. Ir ao cinema é
uma ques tão de há bi to, lem bra Sa tur ni no. E esse há bi to foi per den do fôlego.
Dou um exem plo que co nhe ço: em Belo Ho ri zon te, Ca pi tal de
Minas, cinemas altamente rentáveis no passado, como o Paládio, o
Jackson e o Acaiaca, simplesmente fecharam. Fecharam – garante
Saturnino – porque o público já não aprecia o antigo cinema.
A REVOLUÇÃO DO MULTIPLEX
Mas se nem tudo são flo res, pelo me nos há uma es pe ran ça
nova, formada por um público também novo, que começou nos
shoppings e cresceu com a chegada do multiplex.
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O multi plex apa re ce na cena brasileira com a mar ca de em presas estrangeiras, das quais a mais conhecida é a Cinemark,
também a maior rede de cinemas do País.
Como ino va ção tec no ló gi ca, o mul ti plex agra dou em che io e
hoje já temos um novo público, que cresce continuamente.
E por que surgiu o multiplex? Quem nos informa é o maior
exibidor brasileiro, Luiz Severiano Ribeiro, que possui cinemas de
Manaus a Porto Alegre.
O segredo do mul ti plex co me ça com a di vi são dos ci ne mas
em dois ou três. Ve ri fi cou-se em se gui da que se ria bem me lhor re u nir em um só lu gar oito, 12, 20, 30 sa las. Pois o cus to ad mi nis tra ti vo
é pra ti ca men te o mes mo. Você vai pre ci sar de um ge ren te, uma bi lheteira e um operador para uma ou para dez salas.
As vantagens do multiplex não pa ram aí. Se, ao es tre ar um
fil me em uma sala de rua e não ti ver ace i ta ção, o ci ne ma fra cas sou,
e no fi nal do mês, por ter per di do uma se ma na, não terá como pa gar suas contas.
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Essas inovações tecnológicas, é verdade, podem estar
abrin do ca mi nhos me nos as pe ros para a ci ne ma to gra fia bra si le i ra.
Contudo, avalio que as pessoas mais sim ples, aque las ali ja das do
hábito de ir ao cinema porque não têm dinheiro, essas, cada vez
mais estão menos pró xi mas de uma sala de exi bi ção.
Para essa parcela de excluídos, digamos sem meias palavras, não há mul ti plex. As sa las de rua, que os po bres po di am fre qüen tar, es tão fe cha das ou es tão fe chan do, prin ci pal men te no in terior. Quero aqui, em reforço ao que digo, mencionar uma parte do
de po i men to de Ro dri go Sa tur ni no Bra ga, so bre a ex pan são do nú mero de salas de exibição.
De acor do com suas in for ma ções, as em pre sas que im plan tam es ses mo der nos sis te mas têm aces so fá cil a li nhas de cré di to
com ju ros mu i to ba i xos. Entre tan to, o ca mi nho que pre fe rem se guir
con ti nua sen do em di re ção aos shop pings, ou seja, as áre as mais
nobres das nossas metrópoles.

Com o multiplex é diferente. Se fracassar em uma ou duas
sa las, as ou tras ga ran tem a bi lhe te ria. E mais, com o mul ti plex o fil me per ma ne ce mais tem po em car taz, jus ta men te pelo ba i xo cus to
de manutenção em relação ao cinema de rua.

No princípio, isto no co me ço dos anos 80, es sas em pre sas
ain da se di ri gi am a al gu mas áre as po pu la res e às ci da des mé di as.
Hoje — no tem bem — es tão se re tra in do. Por que isso? — Por que
os shop pings são fre qüen ta dos por pes so as que po dem pa gar até
R$12 reais por ingresso.

Para o público, também são várias as vantagens do multiplex. Sai mais econômico e mais cômodo para uma família ir ao
mul ti plex, do que ao ci ne ma de rua. Se o fi lho quer ver um fil me, vai
para uma sala. Se o pai, outro, outra sala. A família se reencontra
na saída.

Pelo último censo, somos 170 milhões de brasileiros. E o
mer ca do de ci ne ma res trin ge-se a cin co mi lhões. O povo está pro i bi do de ir ao ci ne ma. Algu ma co i sa pre ci sa, pois, ser fe i ta, e a re ce i ta é sim ples: a ex pan são e a di ver si fi ca ção do cir cu i to exi bi dor em
áreas populares e no interior.

Por fim, se al guém re sol ve ir ver um fil me e a ses são está lo ta da, não per de a vi a gem, pois há vá ri as ou tras op ções nas di ver sas salas ao lado. Esse é o segredo do multiplex.

SALAS POPULARES

Segundo Rodrgo Saturnino Braga, o novo sistema é uma
atividade geradora também de empregos, principalmente para jovens. Diz ele que cada mul ti plex gera em tor no de 60 a 70 em pre gos, numa relação de seis a sete empregos por sala exibidora.
O MULTIPLEX
A EXCLUSÃO SOCIAL
Então, na verdade, com a ida dos cinemas para os shoppings, já sen ti mos a cri a ção de um novo pú bli co, e, com isso, re nas ce o ve lho há bi to de ir ao ci ne ma. Mas de um je i to novo. E aí está o
drama da cinematografia no Brasil. As pessoas começam a reencontrar o caminho do cinema. Infelizmente, porém, um caminho
agora elitizado.
O po bre, o ex clu í do, não che ga nem ao shop ping. Mu i to me nos a uma de suas salas multiplex.
Qu e rem uma pro va? – A so fis ti ca da Bar ra da Ti ju ca, no Rio
de Ja ne i ro, que Ro dri go Sa tur ni no men ci o na, como a ter ce i ra ci dade do País em bilheteria de cinema.
Ali há dois mul ti plex, em dois shop pings. E a ren da de bi lhe te ria que apu ram é su pe ri or ao que fa tu ram, em con jun to, to dos os
cinemas de Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador.

Chegamos, enfim, às salas populares, tema abordado por
di ver sos par ti ci pan tes das au diên ci as pú bli cas que a Sub co mis são
realizou. Todos os países do mundo têm essas salas populares.
Cacá Diegues lembra os one-dollar-movie nos Estados Unidos,
espalhados pelas cidades pequenas, em que se paga um dólar
para ver dois filmes por vez. Qual o caminho para construirmos o
nosso cinema de um real?
Uma sala simples, sem luxo, mas com os modernos recursos. O Se na dor Ger son Ca ma ta ofe re ceu uma pis ta, que se ria a uti li za ção dos es pa ços co mu ni tá ri os es pa lha dos por vá ri os mu ni cí pios bra si le i ros, tais como, qua dras po li es por ti vas, cen tros cul tu ra is,
associações comunitárias, e outros.
To da via, como são pou cos os mu ni cí pi os que dis põem des ses es pa ços, di fí ce is de ser en con tra dos, tal vez ine xis ten tes, es pecialmente nos municípios mais distantes, faz-se necessária uma
ação co or de na da dos três en tes da Fe de ra ção – União, Esta dos e
mu ni cí pi os – para cri ar os es pa ços ne ces sá ri os ao ci ne ma, in clu sive em vilas e favelas.
Pro pos ta nes se sen ti do já foi for mu la da pela Fe de ra ção Na cional das Empresas Exibidoras Cinematográficas — FENEEC,
cujo, tex to está em po der da Sub co mis são. Se ri am sa las em ci da des pe que nas, em fa ve las, em áre as de pe ri fe ria, que co bra ria pre ços reduzidos pelo ingresso de cinema.
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A Fe ne ec su ge re a cri a ção de fun do de fi nan ci a men to pe los
Estados e municípios, a isenção de impostos municipais como o
ISS e o IPTU, aber tu ra de li nhas de cré di to via Se brae, isen ção do
im pos to de im por ta ção para equi pa men tos téc ni cos e até a apli ca ção de parte dos recursos da lei do audiovisual.

Outra sugestão interessante foi feita pelo documentarista
Síl vio Tend ler. Ele pro põe que se abra um es pa ço para o do cu men tário nas TV Escola.

Essas sa las po de ri am ser ope ra das por as so ci a ções co munitárias espe ci al men te cri a das com essa atri bu i ção, das qua is par ticipassem todos os agentes envolvidos.

O presidente da Associação Brasileira de Documentarista,
Le o pol do Nu nes, explica que os exibidores sugerem que a TV é o
lugar ideal para o documentário.

”Garanto“, diz Cacá Diegues, ”que todos os distribuidores
brasileiros vão se interessar por isso, da Rio Filme à Columbia, da
Lu miè re a ou tra qual quer, en fim, to das, por que vão ter mais um es paço para mostrar seus fil mes, num mer ca do que hoje não exis te e
que pode existir, um mercado de grande potencial“.

Por ou tro lado, es ses mes mos do cu men ta ris tas que bus cam
a TV, não abrem mão das te las do ci ne ma, por ser o lu gar mais no bre para exibição das produções audiovisuais.

Como lem bra Di e gues, ”o pú bli co do ci ne ma bra si le i ro sem pre foi, tra di ci o nal men te, a po pu la ção de ba i xa ren da, uma po pu lação que não vai mais ao ci ne ma — olha a tra gé dia — e que, por tan to, não se vê mais na tela“. Re al men te, é como se es ti vés se mos vi vendo trancafiados numa sala sem espelhos. O Brasil precisa se
ver novamente.
DOCUMENTÁRIOS E CURTAS
”Há um país aqui, gritando, querendo aparecer, querendo
con tri bu ir para o pen sa men to, para a re fle xão, para a eman ci pa ção
e para a cidadania. Foi a melhor definição de documentário que a
Subcomissãorecolheu ao lon go dos seus tra ba lhos. Ela é de au to ria de Le o pol do Nu nes, pre si den te da Asso ci a ção Bra si le i ra de Documentaristas.

A gran de ver da de, es tou con vic to, é que o do cu men tá rio não
tem vez, nem na TV, nem no cinema.

Todos os expositores que por aqui passaram e também os
senadores que integraram a Subcomissão insistem numa política
pública que estimule a produção de documentários.
O Senador Artur da Távola, hoje Secretário de Cultura da
Cidade do Rio de Janeiro, lembrou que num passado recente, era
obrigatória a exibição de documentários nas sessões de cinema.
Quanto ao acesso dos documentários às TVs, Artur da Távola
acha que há um con fli to en tre o es ti lo dos do cu men tá ri os ci ne ma tográficos e a linguagem das produções de televisão. É um conflito
que precisa ser analisado.
Essa mesma linha foi colocada por João Moreira Salles.
Para ele, o quadro atual seria outro se a Rede Globo abrisse sua
programação para a produção independente. ”Bastariam apenas
duas horas semanais, e, a partir daí, prevaleceriam as regras do
mercado."

Ele tem razão: o documentário é um vivo instrumentos de
denúncia da pobreza, do abandono da violência, das desigualdades e das exclusões.

Já o curta metragem está envolvido numa disputa entre os
ci ne as tas e o go ver no em tor no da vi gên cia ou não da lei do Cur ta.
Essa Lei nº 6.281/1975 de ter mi na que, an tes de todo lon ga me tra gem estrangeiro seja exibido um curta nacional.

Notícias de uma Guerra Particular, o controvertido do cumen tá rio de João Mo re i ra Sal les, ou sou de nun ci ar a mi sé ria da fa vela, o desencanto de seus moradores e sua exposição ao tráfico
até como for ma de so bre vi vên cia em face à au sên cia de go ver no.

É oportuno lembrar que segundo a definição mais adequada, o cur ta-metragem é o fil me ci ne ma to grá fi co com 300 a 600 me tros de comprimento.

João, como sabemos, pagou um alto preço por essa ousadia. Seu cri me foi le var ao País e ao mun do a dura re a li da de das fa velas. E nisso ele se envolveu porque, na sua opinião, ”Um documen tá rio ou é au to ral ou não é nada“, sen do a au to ria ”uma cons trução singular da realidade.“
Ele e tam bém Síl vio Tend ler e Le o pol do Nu nes, em seus de poiment os à Sub co mis são, le van ta ram os pro ble mas en fren ta dos pelos documentaristas brasileiros. Não são problemas muito diferentes
das di fi cul da des vi vi das pe los de ma is pro fis si o na is do ci ne ma e es tão
associados às questões de financiamento e de mercado.
Há, con tu do, uma ques tão es pe cí fi ca que diz res pe i to à atu ação da televisão. Schünemann sugere uma clara definição entre
documentário e reportagem para efeito de exibição pela TV. Ele
acredita que, atualmente, as emissoras de TV produzem jornalismo a tí tu lo de do cu men tá rio. Uma vez es ta be le ci da a di fe ren ci a ção,
ha ve ria es pa ço para que a te le vi são exi bis se um nú me ro mu i to maior de documentários produzidos no Brasil.

Para o Mi nis té rio da Cul tu ra, a lei do cur ta foi re vo ga da pela
Lei nº 8.401, de 1992, que de fi niu, en tre ou tras co i sas, o que é obra
audiovisual.
Posição diversa tem a Assessoria Jurídica da Câmara dos
De pu ta dos, que con si de rou a lei do cur ta em ple no vi gor, tal como
entendem os curtametragistas.A ver da de, pois, é que es ta mos di ante de uma briga ainda longe de chegar ao fim.
Polêmica à parte, resta a questão: quem vai pagar a conta
da exibição dos curta na sala de cinema? A pergunta é relevante
por que, de 1990 até 1999, a pro du ção bra si le i ra de cur tas cres ceu
mais de 700%. Muitos desses filmes chegaram a ganhar prêmios
internacionais.
CURTAS:
DO RIO GRANDE AO GRANDE RIO
Enquan to não se che ga a uma con clu são na es fe ra ju rí di ca,
algumas iniciativas importantes estão sendo registradas no País.
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Uma delas é o programa ”Curta nas Telas“, desenvolvido no Rio
Gran de do Sul pela Fun da ção do Ci ne ma, a Fun da ci ne, em co o pe ração com a Prefeitura de Porto Alegre.
A Fundacine é uma entidade pública, de direito privado,
composta por vários sindicatos e associações do setor – distribuidores, exibidores, produtores, federação do comércio, federação
da indústria, governo do Estado, Prefeitura, Sesc e a PUC.
Em depoimento à Subcomissão, o presidente da fundação
Wer ner Schü ne mann ex pli cou que, há cin co anos, Por to Ale gre é a
úni ca ci da de do Bra sil, em que se pas sa cur tas me tra gens an tes de
filmes estrangeiros no cinema.
A Prefeitura paga o curta metragem e o exibidor o mostra,
sem pro ble ma al gum, em to dos os ci ne mas de shop pings e nos de
rua. Na tu ral men te, es ses cur tas são tam bém exi bi dos nos ci ne mas
especiais. Somente no ano passado, foram produzidos e exibidos
no Rio Grande do Sul, 32 curta metragens.
Ou tro exem plo ilus tra ti vo vem do Rio de Ja ne i ro. Tudo co meçou com 10 es tu dan tes da tur ma de ci ne ma da Uni ver si da de Está cio de Sá. Du ran te dez me ses, cada um de les de sem bol sou R$200
e criaram a produtora Fora do Eixo.

A preocupação, hoje, é dar a es ses cur sos uma vi são mais
industrial, voltada para as questões de mercado. Precisamos de
um pro fis si o nal ca paz de in se rir-se no mer ca do de tra ba lho como o
mundo está solicitando hoje.
Infe liz men te, como lem bra a pro fes so ra Ma ria Dora Mou rão,
nunca houve de fato uma preocupação em debater propostas de
política de formação que acompanhasse as discussões sobre os
incentivos da produção.
A produção, assim como a distribuição e a exibição, não
pode, em hipótese alguma, estar dis so ci a da da pes qui sa e da for mação em to dos os ní ve is, se jam eles téc ni co-profissionalizantes,
de especialização ou superior.
A pro fes so ra sa li en tou em seu de po i men to que, nos mais de
30 anos de exer cí cio da do cên cia, é a pri me i ra vez que ques tões li gadas ao en si no e à for ma ção do ci ne ma es tão sen do le va das em
consideração no âmbito do Senado Federal.
O alerta sensibilizou os membros da Subcomissão para a
necessidade de incluir o ensino do cinema no conjunto das políticas públicas que o Congresso terá de aprovar para o cinema.
GOVERNO E CINEMA

Hoje, a cooperativa dela resultante já tem 45 integrantes que
produzem curtas metragens e participam de mostras como o último
Festival do Cinema Brasileiro realizado no ano passado em Brasília.
Iniciativas como essas poderiam e deveriam surgir em outros pon tos do País, com a aju da do po der pú bli co e a par ti ci pa ção
do se tor pri va do, para que a pro du ção de cur tas me tra gens no Bra sil não seja pa ra li sa da à es pe ra de de fi ni ção de fi li gra nas ju rí di cas.
ENSINO E CINEMA
O en si no do ci ne ma no Bra sil co me çou em 1962, na Uni ver si da de de Bra sí lia, com a pro pos ta de im plan tar cur sos áge is, com
estrutura curricular maleável, que permitisse uma formação mais
completa possível de jovens cineastas.
Po rém, com a im plan ta ção do re gi me de ex ce ção, em 1964,
essa pro pos ta ini ci al foi adap ta da à nova re a li da de po lí ti ca, so ci al e
eco nô mi ca do País. O en si no do ci ne ma foi in tro du zi do no ró tu lo de
comunicador social.
Como lembrou a professora Maria Dora Mourão, da Escola
de Comunicações e Artes da USP, em seu depoimento perante a
Sub co mis são, os cur sos de ci ne ma fo ram en tão obri ga dos a se guir
o cur rí cu lo mí ni mo de co mu ni ca ção so ci al, fi can do, as sim, en cer rados em uma camisa de força que não lhes pertencia.
A uni ver si da de pas sou, pois, a for mar co mu ni ca do res so ci ais com habilitação em Cinema, um profissional com sérios problemas de inserção no mercado de trabalho, situação que só viria a
ser mu da da nos anos 90, com a nova Lei de Di re tri zes e Ba ses da
Educação.
Temos excelentes cursos de cinema, nos níveis de graduação e pós-graduação, especialmente nas Universidades de São
Paulo, do Rio de Janeiro e de Brasília.
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A BUSCA DO ENTENDIMENTO
Go ver no e ci ne ma não se en ten dem. Esse de sen ten di men to
foi cla ra men te evi den ci a do no de cor rer dos de ba tes que se pro cessa ram ao lon go dos tra ba lhos da Sub co mis são de Ci ne ma. O povo
do ci ne ma teme que os in cen ti vos fis ca is da Lei do Au di o vi su al se jam di re ci o na dos para as te le vi sões, pon do em ris co a pro du ção independente.
Essa pro pos ta foi ofi ci al men te apre sen ta da pelo Mi nis tro Francisco Weffort e o Secretário José Álvaro Moisés em junho de 2000,
durante reunião ordinária da Comissão de Cinema do MinC. A posição con trá ria do povo do ci ne ma foi de fi ni da no 3º Con gres so Bra si le iro de Cinema, em meados do ano passado, em Porto Alegre.
Ante o impas se cri a do, decidiu o Go ver no, em se tem bro de
2000, cri ar o Gru po Exe cu ti vo para o De sen vol vi men to da Indús tria
Cinematográfica,
o Gedic, vin cu la do à Presidência da Re pú bli ca. Foi dado ao
Ge dic seis me ses para a ela bo ra ção de um pla no es tra té gi co para
o ci ne ma. Em me a dos de mar ço des te ano, esse pra zo foi es ten di do por mais dois meses.
Em ou tu bro de 1999, o Se cre tá rio José Álva ro Mo i sés veio à
Subcomissão do Cinema para fa lar da po lí ti ca ci ne ma to grá fi ca do
go ver no, seu de po i men to ver sou so bre cin co pon tos fun da men ta is.
O pri me i ro de les, foi a re la ção en tre ci ne ma, cul tu ra e de mocracia.
No se gun do pon to, o Se cre tá rio lem brou que o go ver no Col lor
(1990-1992), com suas reformas,promoveu o des mon te do se tor ci ne ma to grá fi co, con ver ten do o ci ne ma de uma im por tan te ati vi da de de
expressão cultural e econômica, ”numa atividade marginal".
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A partir desse quadro e do crescente avanço da televisão
(com a sua pro gra ma ção de fil mes tam bém ocu pa da prin ci pal men te pelo ci ne ma ame ri ca no), a his tó ria é co nhe ci da: ”o ci ne ma bra si le i ro per deu ca pa ci da de de pro du ção, per deu es pa ço de exi bi ção e
perdeu público".
Em terceiro lugar, o Secretário mostrou que a re to ma da do
cinema brasileiro coincidiu com o período do Governo FHC
(1995-até o presente).
Lem bran do os gran des su ces sos de pú bli co e de crí ti ca, re conhecidos internacionalmente, José Álvaro Moisés advertiu que,
apesar disso, ”esses filmes nem sempre conseguiram se pagar
completamente“. Em conseqüência, as empresas não se capitalizam, permanecendo dependentes do apoio do Estado.
O Se cre tá rio cha mou a aten ção para a do mi na ção cada vez
mais avas sa la do ra do ci ne ma ame ri ca no, res sal van do, no en tan to,
a diretriz e o trabalho dos distribuidores ou da indústria norte-americana, que es ta ri am ape nas ocu pan do os es pa ços dis po níveis, de acordo com as regras capitalistas.
A responsabilidade é nossa. E precisamos trabalhar muito,
se qui ser mos re ver ter os pa péis. A nós, Go ver no e so ci e da de, cabe
a obrigação de evitar que essa maciça ocupação comprometa o
desenvolvimentocultural de nossa gen te, re du za a ca pa ci da de de
pro du ção de nos sa in dús tria ci ne ma to grá fi ca e au men te o de se quilíbrio no balanço de pagamento.
Ante a cri se de cap ta ção que ame a çou a re to ma da do ci ne ma, o Go ver no ado tou uma sé rie de me di das com pen sa tó ri as, con forme enumerou José Álvaro Moisés.
Reestruturou a Comissão de Cinema do MinC.; realizou
concursos para a seleção da bolsa virtuose e de curta metragem;
promoveu cursos para a formação de mão-de-obra e o enxugamen to do mer ca do de ven da de cer ti fi ca dos au di o vi su a is em 1999.
Criou o Programa Mais Cinema e passou a defender a exten são da vi gên cia da Lei do Au di o vi su al por mais 20 anos, ale gan do que o ci ne ma é um se tor onde ”se jus ti fi ca in te i ra men te a uti li za ção dos in cen ti vos fis ca is“, por que gera em pre go e ren da e é in sig nificante o aumento da renúncia fiscal.
Para compensar os efe i tos da cri se, de zes se is fil mes bra si le i ros com lan ça men to pre vis to para o pri me i ros tri mes tre de 2000,
re ce be ram R$2 mi lhões do Mi nis té rio da Cul tu ra, para gas tos com
distribuição, exibição, divulgação e publicidade.
Em maio de 2000, foi anunciada a criação, via BNDES, de
uma car te i ra de apo io a pro du ções de ba i xo or ça men to. O pro gra ma Ci ne ma Bra sil des ti nou R$3,5 mi lhões, re ti ra dos do or ça men to
do MinC., a filmes orçados em, no máximo, R$1 milhão.
Com es sas me di das de es tí mu lo, foi man ti da a mé dia de lan ça men tos anu a is em 25 fil mes. A cri se de cap ta ção que se anun ci ou em 1999 foi contida.
Segundo o Secre tá rio, uma ca rac te rís ti ca importante da re tomada tem sido o incremento expressivo do setor observado a
partir da vi gên cia e do aper fe i ço a men to das leis de in cen ti vo. Para
ele os dados comprovam o aumento tanto da produção, como da
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ocu pa ção das sa las de exi bi ção com o pro du to na ci o nal, in di can do
um indiscutível crescimento.
Entretanto, essa legislação, segundo José Álvaro Moisés,
te ria al guns pro ble mas que cons ti tu em pon tos a se rem cor ri gi dos.
O primeiro deles está no sistema de financiamento criado
pela Lei do Audiovisual,que não estaria es ti mu lan do a comercialização dos filmes na medida necessária, nem a capitalização das
empresas produtoras.
O segundo é que o processo de produção passou a ficar
mu i to lon go e o seu pla ne ja men to de i xa de in clu ir a ar ti cu la ção en tre produção e comercialização.
O terceiro é a ausência de cri té ri os mais ade qua dos para a
aprovação dos projetos, o que levou à saturação do mercado de
com pra e ven da de cer ti fi ca dos au di o vi su a is e a enor me dis per são
de recursos com um número exagerado de projetos.
Por úl ti mo, o Se cre tá rio ci tou o abis mo que se pa ra a pro du ção ci ne ma to grá fi ca da te le vi são, aler tan do para os be ne fí ci os que
a in te gra ção com esse meio po de ria pro pi ci ar. Entre eles, uma me lhor ade qua ção en tre mer ca do e pro du to e uma ma i or ge ra ção de
emprego e renda.
UM IMPASSE QUE É UM DESAFIO
A informação de que o Governo Federal queria as emissoras de TV na pro du ção fil mes com os re cur sos dos in cen ti vos fis ca is caiu como uma bomba no meio ci ne ma to grá fi co. A idéia, do Mi nistro da Cultura Francisco Weffort, foi apresentada em maio de
2000 ao presidente Fernando Henrique Cardoso.
O ministro queria abrir às re des de TV o prin ci pal me ca nis mo de fi nan ci a men to do ci ne ma na ci o nal: a Lei do Au di o vi su al. Por
essa norma, apenas os produtores independentes podem captar
re cur sos jun to a em pre sas para pro du zir fil mes. Ago ra, O Go ver no
queria estender esses horizontes à TV.
Den tre as emis so ras de te le vi são, a Rede Glo bo pa re ce re u nir excelentes condições para produzir filmes. Em 1997, criou a
Globo Fil mes, que já pro du ziu cin co obras, en tre elas Orfeu, com a
Rio Vermelho e Bossa nova, com a L. C. Barreto e a Columbia/Sony.
No dia 8 de ju nho de 2000, re u niu-se à Co mis são de Ci ne ma
do MinC., na es pe ran ça de for mu lar pro pos tas de mo di fi ca ção da Lei
do Audiovisual no sentido almejado, mas a reunião terminou em fra casso.
A pro pos ta de re ti rar o ex pres são ”pro du ção in de pen den te“
dos ob je ti vos da lei, de fen di da pelo se cre tá rio José Álva ro Mo i sés,
foi rejeitada unanimemente por todos os demais membros da Co missão, que a consideraram nefasta ao cinema brasileiro.
Numa pro va de que pre va le ce o de sen ten di men to, pelo me nos por en quan to, to das as pro pos tas do povo do ci ne ma fo ram re chaçadas pelo Minc, na mesma reunião, sobre o pretexto de que
haveria oposição da Secretaria da ReceitaFederal.
Essas pro pos tas re fe ri am-se à ma nu ten ção dos in ves ti men tos
incentivados na alínea”despesasoperacionais" das empresasinves-
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tidoras, aumentos do teto percentual de investimentos para 8% para
pes soa fí si ca e 6% para pes soa ju rí di ca e am pli a ção do pra zo de apli cação de investimentos até a data da declaração de ajuste.
O secretário José Álvaro Moisés considerava que, se a indústriacinematográfica bra si le i ra quer com pe tir com o ci ne ma dos
Estados Unidos, precisava associar-se à televisão. E propôs, um
programa de quatro pontos, a saber:
1 – que bra do me ca nis mo que per mi te com bi nar o des con to
de in ves ti men tos au di o vi su a is como des pe sa ope ra ci o nal e in cen tivo fiscal;
2 – transformação do artigo 3º da lei que prevê a participação de distribuidoras estrangeiras em co-produções no País em
contribuição para o desenvolvimento do audiovisual;
3 – criação de fundos de investimentos no audiovisual por
co tas, para per mi tir a par ti ci pa ção de pe que nos in ves ti do res e pessoas físicas no financiamento do setor; e
4 – mudança na lei da cota de tela, para torná-la efetiva.
O POVO DO CINEMA
PEDE NOVA GESTÃO
Os re pre sen tan tes do ci ne ma, no en tan to, re je i ta ram as propostas feitas pelo secretário José Álvaro Moisés. Sua reação come çou com o de po i men to de Cacá Di e gues na Sub co mis são de Ci ne ma do Se na do e cul mi nou no Do cu men to Fi nal do 3º Con gres so
Bra si le i ro de ci ne ma (30 de ju nho a 2 de ju lho de 2000), que pro pôs
a cri a ção de um ór gão ges tor para subs ti tu ir a Se cre ta ria do Au di o visual do Ministério da Cultura.
A essência do documento está em seu primeiro tópico, no
qual o ci ne ma ab di ca de qual quer ação iso la da em tro ca de uma re presentação ordenada e conjunta de seus vários segmentos.
O pa i nel so bre o tema re la ções TV/Ci ne ma foi, não por aca so, o mais movimentado do Congresso.
Em seu pronunciamento,EvandroGuimarães, representante da TV Glo bo e da Asso ci a ção Bra si le i ra das Emis so ras de Rá dio
e Te le vi são – ABERT, de i xou cla ro que ”À TV não in te res sa se be neficiar da Lei do Audiovisual“.
Em se tem bro do ano pas sa do, o Go ver no cede à pres são do
povo do ci ne ma e cria o Gru po Exe cu ti vo para o De sen vol vi men to
da Indústria Ci ne ma to grá fi ca, o GEDIC, com pra zo de seis me ses
para apresentar projeto de implantação de uma indústria do cinema no Brasil.
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lumbia Tristar e da Buena Vista, e Evandro Guimarães, vice-presidente de relações institucionais da Rede Globo.
Confiante, o Ministro da Cul tu ra, Fran cis co Weffort, diz que
”o ponto básico é que tenhamos uma indústria capaz de produzir
de 30 a 40% do que nosso mercado consome“.
UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA
A NOSSA CINEMATOGRAFIA
Durante 18 meses, a Subcomissão do Cinema no Senado
Federal ouviu em audiência pública os depoimentos de 24 personalidades do mundo do cinema, entre produtores, diretores distribuidores e exibidores, e representantes do Governo.
Os depoimentos constituem importante acervo colhido nas
mais dife ren tes fon tes de in for ma ção, o qual cer ta men te se cons ti tu i rá
em subsídio para a Subcomissão de Cinema,Comunicação Social e
Infor má ti ca, ago ra fun ci o nan do em ca rá ter per ma nen te. Com o tra balho já realizado pela Subcomissão do Cinema, a nova Subcomissão
poderá contribuir melhor para a definição, pelo Congresso Nacional,
de políticas públicas para a cinematografia brasileira.
Dentre as propostas oferecidas, desejo destacar algumas,
pela sua importância e a repercussão alcançada entre os participantes e os membros da Subcomissão. São elas:
Conselho de ComunicaçãoSocial – A implantação deste
Conselho, pre vis to no ar ti go 224 da Cons ti tu i ção de 1988 e cri a do
pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991, foi reclamada por
expressivamaioria dos participantes. Como a ins ti tu i ção des se órgão depende de deliberação da Mesa do Senado Federal, a responsabilidade é, portanto, nossa.
E cum pre-nos, como con gres sis tas, o de ver de fa zer va ler o
preceito constitucional. Trata-se, afinal, de um órgão fundamental
para a execução das diretrizes da comunicação social do Brasil.
Po pu la ri za ção do Ci ne ma – O ci ne ma está eli ti za do. É pre ci so que as po pu la ções po bres do in te ri or, das fa ve las e da pe ri fe ria
das grandes cidades voltem às salas de cinema.
A cons tru ção de sa las po pu la res, iso la da men te ou na for ma
de centros multiculturais, foi defendida pela quase unanimidade
dos participantes.
São várias as formas de viabilizar essa massificação do ci nema. A so lu ção pas sa por uma ar ti cu la ção en tre os três en tes da
Fe de ra ção _ União, Esta dos e mu ni cí pi os _ e pela con ces são de in centivos, em âmbito municipal.

A criação desse Grupo foi recebida com entusiasmo pelo
se tor ci ne ma to grá fi co, na ex pec ta ti va de que os de sen ten di men tos
com o Governo comecem a ser superados.

As sa las po pu la res de vem ofe re cer pre ços aces sí ve is como
um real por fil me as sis ti do, para que as po pu la ções ex clu í das pos sam tem acesso a esse importante meio cultural.

O Grupo Executivo, coordenado pela Casa Civil da Presidência, compõe-se ainda dos ministérios da Cultura, Comunicações, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
Secretaria-Geral e Secretaria de Comunicação da Presidência da
República.

Cinema e TV – O conflito en tre o ci ne ma e a te le vi são tam bém con cen trou as aten ções da Sub co mis são. Como são me i os de
eco no mi as dis tin tas, não é fá cil con ci li ar os in te res ses em jogo. No
en tan to, como foi vá ri as ve zes as si na la do, são me i os que se com pletam.

O ci ne ma foi re pre sen ta do por Luiz Car los Bar re to, Cacá Di egues e Gustavo Dahl, além de Rodrigo Saturnino Braga, da Co -

Deve a te le vi são ter aces so a re cur sos in cen ti va dos para a
produção de cinema? Deve o cine ma ab sor ver recursos da televi-
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são para financiar sua produção independente? Deve a “cota de
tela” para o cinema brasileiro ser estendida à televisão?

Luiz Car los Bar re to, Luiz Se ve ri a no Ri be i ro Neto, Ro dri go Sa tur ni no Braga, Evandro Guimarães e Gustavo Dahl.

Curta-Metragem _ A di ver gên cia en tre o povo do ci ne ma e
o Go ver no em tor no da vi gên cia da Lei nº 6.281, Lei do Cur ta, me receu também amplo debate na Subcomissão.

A pro pos ta, com o tí tu lo de ”Pro je to de Pla ne ja men to Estra té gi co“, con tém cin co me di das a se rem ado ta das pelo Go ver no Fe deral, a seguir resumidas.

Essa lei de ter mi na a obri ga to ri e da de da exi bi ção de um cur ta-metragem brasileiro antes da apresentação de qualquer longa-metragem estrangeiro.

Pri me i ra, a cri a ção de um ”ór gão ges tor“, no mo de lo de agên cia e composição in ter mi nis te ri al, com os ob je ti vos de re gu lar a ati vidade cinematográfica, fiscalizar o mercado e articular as ações dos
vários órgãos do Governo envolvidos na gestão do cinema.

Enquanto os cineastas sustentam que a lei está em vigor,
ne ces si tan do ape nas de sua aplicação, o Governo, através do Mi nistério da Cultura, entende que ela foi revogada pela Lei nº
8.401/92.
Este re la tor con si de ra que a pen dên cia terá de ser de ci di da
no âm bi to do Ju di ciá rio, sem pre ju í zo de que pro du to res e exi bi do res discutam fórmulas que possibilitem o apoio ao curta nacional,
tal como vem ocorrendo no Rio Grande do Sul.
No vas Mí di as _ A his tó ria do sé cu lo que se fin dou pode ser
con ta da pelo ci ne ma. As re vo lu ções, as guer ras, as gran des des co ber tas, as de pres sões, ca ta clis mos, as mi sé ri as e as gran des con quistas da humanidade, tudo terminou na tela.
Em alguns momentos, como diz Walter Salles, diretor de
Central do Brasil, o cinema também serviu como peça de acusação. O mes mo ins tru men to que aju dou a Cri ar a mi to lo gia fas cis ta,
foi o que a desnudou.
A apre sen ta ção, no Tri bu nal de Nu ren berg, de um úni co do cu men tá rio so bre os cam pos de con cen tra ção na zis ta foi su fi ci en te
para mostrar ao mundo o horror do holocausto.
Hoje, porém, o cinema enfrenta a concorrência das novas
mí di as e bus ca al ter na ti vas para so bre vi ver em meio às mo der nas
tec no lo gi as de ima gens que es tão sur gin do, tais como a di gi ta li za ção, a mi ni a tu ri za ção, e ou tras mo da li da des que le vam as ima gens
ao público.
Especificamente em relação ao cinema brasileiro, o surgimento das novas mídias tem afetado diretamente o aporte de recur sos para pro du ção de fil mes na ci o na is. Essas no vas mí di as es ca pam à ta xa ção es ta be le ci da pelo De cre to-lei nº 1900.
Por essa razão, muitos dos participantes defenderam a reformulação desse Decreto-lei para estender a taxação às novas
mí di as. Enten do que essa ma té ria deve ser, igual men te, ob je to das
preocupações desta Subcomissão.
Além das au diên ci as e de ba tes pro mo vi dos pela Sub co missão, este relator participou de conferências, festivais, mostras e
con ta tos pes so a is que o aju da ram a com por, tan to quan to pos sí vel,
o qua dro da cri se sis tê mi ca do ci ne ma bra si le i ro e das di ver sas tentativas do seu ressurgimento, ao longo dos anos.
A VISÃO ESTRAGÉGICA DO GEDIC
Um dos subsídios mais importantes, conhecido após o en cerramento dos trabalhos da Subcomissão do Cinema, foi um
pré-projeto de planejamento estratégico finalizado em fevereiro,
dentro do Gedic, por um subgrupo composto por Cacá Diegues,

Se gun da, a re de fi ni ção e ex pan são das fun ções da Se cre taria do Audi o vi su al do Ministério da Cultura, de forma a intensificar
sua atu a ção como es ti mu la do ra da cul tu ra e do ci ne ma, da pro du ção de curtas e médias metragens, da experimentação, da documentação, da memória, etc.
Terceira, a criação de um Fundo Financeiro, operado e ad mi nis tra do pelo BNDES ou ou tra ins ti tu i ção fi nan ce i ra es ta tal, para
fomentar as atividades de produção, distribuição, exibição e infra-estrutura técnica do cinema brasileiro.
Quarta, a reforma da legislação específica — Leis nºs
8.313/91, 8.401/92, 8.685/93 e o Decreto-lei nº 1900/81, visando
criar condições para o florescimento empresarial do cinema.
Quinta, a promulgação de uma legislação que normatize
uma nova relação da televisão com o cinema, estabelecendo-se
uma cota de exi bi ção, o in ves ti men to das TVs nos fil mes de pro du tores independentes, a alocação de es pa ço pu bli ci tá rio para os fil mes nacionais, etc.
Obje ti va men te, a pro pos ta em dis cus são no Ge dic, em mar ço deste ano, previa:
Ocupar
• 33% do mercado interno de salas, tanto em número de
dias quan to dos in gres sos ven di dos, até 2006;
• 25% a 30% do mercado de vídeo;
• l0% a 15% do mercado de DVD;
• 5% da programação de filmes de ficção longa metragem
das redes de TV;
• 1,5% a 2% da programação das TVs pagas.
Criar Agência
• Órgão ar ti cu la dor, re gu la dor e fis ca li za dor da atividade ci nematográfica no Brasil, a ser criado por lei específica.
Redefinir as Fun ções da Se cre ta ria do Au di o vi su al, do MinC
• Preservação e memória;
• Formação de público;
• Divulgação e difusão do cinema brasileiro no Brasil e no
ex te ri or, atra vés de ação de ani ma ção cul tu ral ar ti cu la da com o Mi nistério das Relações Exte ri o res e Embra tur
Criar Fundo Financeiro
• Com os re cur sos do de cre to-lei nº 1900/1981, dos ar ti gos
1º e 3º da Lei nº 8.685/1992 e orçamentários;
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• Com percentual de 4% sobre o faturamento publicitário
das televisões de sinais aberto e por assinatura;
• Com taxa so bre ven da de apa re lhos de TV, vi de o cas se tes,
fitas de vídeo e aparelhos de DVD;
• Com percentual sobre as loterias exploradas pela Caixa
Econômica Federal;
• Com recursos orçamentários
Reformar a Legislação
• Lei nº 8.401, de 1991 atu a li zar con ce i to de pro du ção in de pendente, devolver ao Estado a função reguladora e fiscalizadora
da ati vi da de, de fi nir me lhor o que é pro du ção ci ne ma to grá fi ca bra sileira, criar cota de tela para o sistema de televisão, etc..
• Lei nº 8.685, de 1992 – mo di fi car a re da ção dos ar ti gos 1º,
3º 4º e 5º; estender a vigência dessa lei até o ano de 2010; criar o
Fundo de Investimento para Certificados Audiovisuais e de bêntures incentivadas.
• Decreto-Lei nº 1.900 – atualizar os valores dessa Taxa
para o Desenvolvimento da Indústria cinematográfica e incluir
como novos contribuintes os seguimentos das novas tecnologias
(TV a cabo, satélite, vídeo, DVD, etc.).
Ci ne ma & TV: Me di das Urgen tes
• Cota de tela.
• Inves ti men to, pela TV, de 2% do seu fa tu ra men to em pu bli cidade na co-produção de filmes.
• Inves ti men to, pela TV, de 2% do seu fa tu ra men to em pu bli cidade na aquisição de direitos de exibição de filmes brasileiros.
• Reserva de espaço publicitário nas TVs para a promoção
institucional do cinema brasileiro.
Conclusão
Desejamos agradecer a par ti ci pa ção dos ilustres representan tes da in dús tria ci ne ma to grá fi ca que es pon ta ne a men te com pareceram à Subcomissão, atendendo o convite da presidência e da
relatoria, para conosco debater as questões mais relevantes que
dizem respeito à situação do cinema brasileiro atualmente.
Nosso agradecimento também aos ilustres Senadores,
meus colegas, que compuseram aquela Subcomissão.
Eles aqui com pa re ce ram e não só ou vi ram os de po i men tos
de nos sos con vi da dos como tam bém le van ta ram ques tões, ex pressaram dúvidas e fizeram propostas, todas de grande valia para a
melhor condução dos trabalhos.
O cinema é uma indústria composta de três ramos: produção, distribuição e exibição. Como nos lembra Nelson Pereira dos
Santos, fazemos os filmes e estamos bem nisso. Não somos os
melhores, mas podemos competir com os melhores do mundo.
A dis tri bu i ção e a exi bi ção fo ram mon ta das para dis tri bu ir e
exi bir os fil mes es tran ge i ros, par ti cu lar men te os fil mes de Holl ywood. A nos sa in dús tria não teve e não tem con di ções de se com ple tar, e, por tan to, a nos sa pro du ção não con se gue se fir mar no mer cado.
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Lembra Nel son que essa á uma ques tão his tó ri ca, que vem
des de o iní cio do sé cu lo pas sa do, não é algo que acon te ceu on tem
ou anteontem. A formação do Brasil é assim e não seria diferente
com o cinema.
Assis ti mos aos di ver sos ci clos se fe chan do por que o ci ne ma
bra si le i ro, seja ele fi nan ci a do pelo Esta do ou pela ini ci a ti va pri va da,
não con se gue o re tor no do in ves ti men to no pró prio mer ca do. E não
há condição de termos cinema sem o mercado interno.
A ver da de é que exis te um gran de mer ca do in ter no no Bra sil, que é mu i to bom e pode cres cer mu i to mais, na me di da em que
milhões de brasileiroscomeçarem a ser incorporados ao mercado
de consumo existente.
O cinema brasileiro pode existir dentro do seu próprio mer ca do des de que te nha con di ções, te nha sa las, te nha aces so à dis tribuição, ao vídeo e à televisão. Esse o grande desafio. A todos
nós, so ci e da de, ci ne as tas, Go ver no e Con gres so cabe en fren tá-lo.
E vencê-lo.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido no pedido que faz de transcrição do relatório produzido pela Comissão de que fez parte
como Relator.
O Sr. Edison Lobão, 1º 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, Se nador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o
seguinte discurso.) – Sr. Pre si den te, Sreas Srs. Senadores, as carências que afligem os trabalhos de pesquisa em nosso País são bastante conhecidas e la mentadas. Os nossos cientistas, quando não são atraídos
por outros países e multinacionais que lhes oferecem
melhores condições de trabalho, não raro defrontam
com dificuldades, às vezes elementares, que os levam ao desânimo. As dificuldades começam pelos
parcos salários que os organismos brasileiros lhes
oferecem e têm continuidade na falta de aparelhamentos e de outros ins tru men tos necessários aos es tudos que são desenvolvidos.
Nada obstante, ainda contamos com abnegados cientistas e técnicos, da mais alta qualificação,
que oferecem sua devoção às pesquisas que interessam sobremodo à economia brasileira. A Empresa
Brasileira de Pesquisa agropecuária – Embrapa – é
um desses organismos dedicados aos es tu dos vin culados ao interesse nacional, abrangendo vários setores da economia.
Ain da re cen te men te, uma bem ela bo ra da re portagem na televisão brasileira demonstrou que algumas dezenas de descobertas científicas da Embrapa
já haviam sido concluídas no ramo da alimentação.
Entre outras, processos inéditos – após anos de pesquisas – de aproveitamento econômico de enriquecimento e conservação de alimentos com produtos ge nuinamente brasileiros, o que baratearia sobremodo
as me sas dos con su mi do res e a me ren da es co lar, por
exemplo. No entanto, poucas dessas descobertas
despertaram o interesse das nossas indústrias, levan do de sâ ni mo aos própri osci entistas que em torno
delas trabalharam indormidamente. Um deles resumiu o problema da seguinte maneira: se o Governo
Federal demonstrasse real atenção para essas descobertas, que interessam sobremodo à nossa economia e ao bem-estar da população, todas elas seriam
amplamente aproveitadas.
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No momento em que o mundo inteiro fala na ex traordinária descoberta científica da clonagem – e
discute suas implicações éticas –, a nossa Embrapa
acaba de processar, com grande êxito, o nascimento
do primeiro animal clonado bra si le i ro: uma be zer ra da
raça Simental, que nasceu na Fazenda Sucupira, da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –
Embrapa, vinculada ao Ministério da Agricultura.
Resultado da tecnologia de transferência nuclear, essa clonagem foi o primeiro passo para o Brasil
dominar essa tecnologia avançada, que constitui a
base da aplicação prática da transferência nuclear
nos programas de conservação e melhoramento animal.
As pesquisas em reprodução animal na Embrapa iniciaram-se em 1984 – portanto, há 17 anos –,
com o objetivo de viabilizar o Banco de Germoplasma. A clonagem de embriões consiste em produzir, a
partir de células embrionárias fetais ou do indivíduo
adulto, um número elevado de indivíduos idênticos.
Estudos de simulação demonstram que a combinação da clonagem com as demais técnicas de multiplica ção ani mal per mi ti rá ob ter, em um ano, o ga nho ge nético equivalente a 12 anos de seleção e multiplicação pelos métodos tradicionais.
O su ces so da Embra pa é o re sul ta do de nú cle os
transferidos de um embrião de cin co dias co le ta do de
uma vaca Simental pela técnica clássica de transferência de embriões. Tanto a gestação quanto o parto
ocorreram normalmente, dando origem a um novo
animal sadio, a inaugurar um novo ciclo da melhoria
de nosso rebanho bovino.
Para o Diretor-Presidente da Embrapa, Alberto
Duque Portugal, o domínio da tecnologia de clonagem animal pelo Brasil possibilitará a reprodução
acelerada de animais geneticamente superiores, a
evolução de pesquisas de transgenia animal e, também, a reprodução de raças de animais ameaçadas
de extinção no território nacional.
as

Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, no Maranhão, a atuação da Embrapa também se faz efetiva
para solucionar problemas seculares, como o do
aproveitamento econômico do babaçu, farto no meu
Esta do. Se gun do no ti ci ou o jor nal O Esta do do Ma ra nhão, edição de 12 de março deste ano, a Embrapa
encontra-se em processo de articulação com o Governo do meu Esta do, com o ob je ti vo de trans fe rir tec nologias apropriadas para a agricultura familiar. Estu dos preliminares, segundo a reportagem, já foram re alizados para a identificação de demandas, e vários
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trabalhos serão realizados nas mais diversas regiões
do Maranhão.
Umas das prioridades da empresa será o apoio
téc ni co ao Pro je to Qu e bra Coco, de sen vol vi do no MunicípioItepecuru-Mirim, em as sen ta men to do Incra. O
projeto apresenta, portanto, amplo alcance social,
econômico além da sustentabilidade ambiental.
Nos estudos preliminares implementados pela
Embrapa no Maranhão, foram identificados, em relação ao babaçu, aspectos que precisam da atenção
especial do órgão. Fazem-se importantes medidas
como a adequação da máquina quebradeira de coco,
para a melhoria da relação custo-benefício do babaçu; a análise do mesocarpo, óleo e de outros componentes do fruto babaçu, visando o consumo humano
e o aproveitamento residual para alimentação de pequenos e médios animais, como aves, suínos, caprinos e ovinos; o estabelecimento de sistemas agroflorestais, como o uso de fruteiras e grãos em meio aos
babaçuais, além da prática de agricultura orgânica,
apicultura, agroindústria e organização social.
A máquina quebradeira adequada será uma
benção para aqueles que têm as mãos calejadas por
um trabalho manual que não mais se justifica nesse
estágio da tecnologia. Como sabem os meus nobres
colegas, a quebra do coco de babaçu é um trabalho
insano, manual, a que se dedicam principalmente as
mulheres e as crianças maranhenses.
Ainda no Maranhão, a Embrapa Monitoramento
por Sa té li te, de Cam pi nas – SP, está am pli an do e atu alizando o zoneamento econômico-ecológico estadual, que ficará pronto no se gun do se mes tre de 2001. O
Estado passará a ter, como esse zoneamento, um
instrumentototalmente di gi tal, di nâ mi co e pas sí vel de
atualizações permanentes.
Tais sucessos alcançados pelos nossos cientistas e técnicos – e hoje destaco os da Embrapa – pre cisam ser amplamente divulgados e conhecidos. Só
as sim des per ta rão o interesse que se tra du za no ma ior estímulo ao extraordinário e quase anônimo trabalho que ali se realiza.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Sr. Presidente, peço a palavra para
uma comunicação de caráter pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) – V.
Exª tem a palavra por cinco minutos.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF. Para uma comunicação. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, na última quinta-feira, fui
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procurado por jornalistas, que me indagavam sobre
eventuais comentários que poderiam ser interpretados, direta ou indiretamente, como sinal de envolvimento do meu nome na questão da lista de votação.
De plano, disse que não acreditava nesses comentários – que, afinal, se houvessem sido feitos, seriam,
no mínimo, levianos –, que não tinha, como não tenho, conhecimento desse assunto.
Considerei tudo aquilo muito sem pé nem cabeça, mas, de qualquer maneira, fiz o que julguei do
meu dever fazer naquele instante: liguei imediatamente para o Senador Antonio Carlos Magalhães e
para o Senador José Eduardo Dutra, citados como
possíveis fontes desses comentários. Os dois, de
imediato,negaram ter feito ou ou vi do qual quer tipo de
comentário nesse sentido. E aí devo dizer, Sr. Presidente, negaram com muita veemência, como, afinal,
era de se esperar.
Sendo assim, Sr. Pre si den te, por mais sur re a lista que seja esse as sun to, é do meu de ver fa zer ofi ci al mente, do plenário desta Casa, o registro da providência que tomei, do contato com os Srs. Senadores
e das res pos tas que ob ti ve, no caso es pe cí fi co do Se nador José Eduardo Dutra, posteriormente, através
até de uma nota oficial, e, do Senador Antonio Carlos
Magalhães, claramente uma negativa que me fez e
mandou que fizesse também aos jornalistas.
Então, como é do meu dever, re gis tro, em ple nário, esta minha posição.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Roberto Arruda, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução nº 09, de
2001, de autoria do Senador Freitas Neto, que modifica o Regimento Interno do Senado Federal, transformando a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura em
Co mis são de Infra-Estrutura e Assun tos Re gi men ta is.
À matéria não foram oferecidas emendas.
Anexado ao processo do Projeto de Resolução
nº 81, de 1999, nos termos do Regimento nº 472, de
1999, o Projeto vai às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não há
mais oradores inscritos. Está facultada a palavra.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, peço palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon, por 20 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não podia
deixar de trazer uma palavra, como faço todos os
anos, sobre a Campanha da Fraternidade.
Acho que essa é uma grande iniciativa das
Igrejas cristãs reunidas, que a cada ano escolhem
um texto e o debatem com o conjunto da sociedade.
Este ano, o tema escolhido foi: ”Vida sim, drogas
não“. E acho esse tema profundamente atual, profundamente importante, e a fórmula com que ele é
adotado nesse texto que foi discutido item por item,
durante toda a quaresma, não apenas nas missas e
nos atos religiosos, mas em diversos debates por
colégios e reuniões de base das Igrejas. Foi muito
feliz a CNBB e as demais entidades cristãs ao escolherem esse tema.
É impressionante, Sr. Presidente, como o tema
das drogas no mundo tem uma análise basicamente
preocupada com as questões de Estado. Os Estados Unidos são um país muito preocupado com as
drogas no mundo. Tanto que pode vir a fazer uma intervenção na Colômbia, tanto que as denúncias do
Projeto Colômbia, do Governo americano, são impressionantemente drásticas.
É que o problema das drogas na mocidade
americana, como no mundo inteiro, é muito intenso.
E é basicamente intenso na mocidade americana,
porque se a produção de drogas tem aumentado no
mundo é porque há alguém que paga. E quem paga
são os dólares americanos. Não é o Brasil, com os
seus reais, que estimula a produção da droga na
Colômbia, nem a Argentina ou o México. Quem estimula o plantio e a produção de drogas na Colômbia
são os dólares americanos, são os milhões de dólares americanos, é a lavagem de dinheiro que se faz,
via drogas, dos dólares americanos. Não que o norte-americano não esteja tomando imensas medidas
para evitar a proliferação da droga nos Estados Unidos, mas eles, como os governos do resto no mundo, se consideram fracassados no combate à droga.
Jovens viciados que abandonam o vício representam um percentual muito insignificante.
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Dolorosamente, o que se vê, no mundo e em
vários lugares, é abrirem-se as portas no sentido da
tentativa de ver conviver a droga com a sociedade;
permitir que, lá pelas tantas, haja uma certa facilidade com os consumidores e que haja uma diferença
nítida, querendo se punir mais – o que é correto, diga-se de passagem – o traficante e ter até uma certa comiseração com o drogado em si.
Mas nos Estados Unidos o esforço americano
é no sentido de combater a produção da droga nos
países de origem, principalmente na América Latina.
Chegaram a propor aos países da América Latina
uma intervenção na Colômbia, com tropas de vários
países da América, sob o pretexto de combater a
produção de drogas.
Acho que análise da questão apenas sob esse
ângulo é muito pequena e é muito cruel, porque a
grande nação não pode deixar de reconhecer que
ali, no âmago do problema, está o dinheiro que leva
para o consumo.
Agora, o que machuca, nas diversas conferências e debates que tenho participado com relação
às drogas e os jovens, é ver o pessimismo, hoje, gritante com relação, de um lado, a um número crescente de jovens que procuram as drogas, ou melhor
dito, a um número crescente de jovens que são procurados pelos que interferem no comércio de drogas, pois são procurados nas portas das escolas,
nas praças de esporte, enfim, nos mais variados locais, no sentido de serem estimulados ao consumo
da droga. E, por outro lado, é dramático verificar-se
que no combate ao uso da droga a Psiquiatria, a
Medicina, o Governo, o Serviço Público de Saúde
muito pouco têm conseguido.
Em um congresso especializado, me surpreendia a afirmativa de que eu imaginava que o Brasil é
que estava muito aquém na tecnologia, na Medicina,
no estudo da fórmula de encontrar os medicamentos para combater o uso da mesma, mas tomei conhecimento, com muita surpresa, que a tecnologia
brasileira está acompanhando o que se passa no
mundo, e há um reconhecimento de que o mundo
inteiro está sendo derrotado pelas drogas.
Na busca da terapia de curar os jovens, na tentativa de fazer com que os jovens recuem, é muito
difícil a ação do Estado. Dizia-me o médico, talvez
um dos mais famosos nesse sentido, em São Paulo,
que ele, a rigor, não conhece uma instituição no
mundo, em que o cidadão, por mais rico que seja,
possa colocar seu filho e ter a garantia de que o fi-
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lho será curado. Existem, diz ele, instituições muitas
no mundo, caríssimas, enormes, verdadeiros hotéis
de dez estrelas (ao mesmo tempo, hotel e hospital)
onde os milionários, os artistas, os empresários ou
seus filhos são colocados. Várias pessoas cuidam
deles. Servem para fazer uma limpeza, uma lavagem; servem para recuperar as pessoas que lá se
internam... O sujeito entra ali num estado de quase
farrapo humano. Com o tempo, com a limpeza, com
a lavagem e com a tentativa de segurá-lo o máximo
de tempo possível, ele termina voltando quase ao
natural. Fica lá por um mês, dois meses e, então, lá
pelas tantas, ele volta.
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ser outro cidadão, percebendo que faz parte do
mundo, mas que não é o dono do mundo.
Vi vários jovens que cursaram os nove meses
e participei da festa de formatura.
Conheço uma pessoa em São Paulo – e não é
tão jovem. Seu pai é um rico empresário. Sua vida
mudou em todos os sentidos. Era um drogado total,
boêmio, farrista, malandro, irresponsável, moralmente zero. Sua vida mudou completamente. Deixou a
droga e hoje é outro cidadão. Aprendeu a ver o mundo, a respeitar as pessoas e a conhecer as criaturas.

O interessante é que os médicos, em vários
estudos para combater a droga, chegam à conclusão de que, dos jovens drogados, 30% em média
conseguem ser salvos, não pela medicina, mas pela
fé, pela religião. Chamo a atenção para os serviços
especializados na recuperação de drogados oferecidos pelas diversas Igrejas, não somente a católica.
Em Brasília, há as aldeias da Fazenda do Bom Senhor, com um serviço espetacular. Na Igreja da
Cruz, todas as segundas-feiras há um serviço de voluntários emocionante. Quem tem conhecidos com
problema de drogas vai ali. Durante um mês, ou
num outro determinado período de tempo, reúne-se
a família. De nada adianta querer equacionar o problema do filho isoladamente. Ali eles analisam, debatem e preparam esse jovem.

Esse rapaz é sensacional. Passou nove meses.
Mensalmente, ele leva para sua casa todos os drogados, para um churrasco, festa na piscina, diversão
e brincadeira. O pai dele é uma pessoa de posses;
tem uma empresa enorme. Se não me engano, da
última vez que tomei conhecimento, cerca de 16
ex-drogados trabalhavam em sua empresa. Saem
da instituição com oportunidade de trabalho e ocupação. Já existe, a propósito, com esse jovem, o
grupo dos ex-drogados, que se reúne periodicamente para que um dê força ao outro, a fim de que resistam e não voltem ao vício.

Passei dois dias numa dessas fazendas, onde
os jovens passam nove meses, vivendo uma vida
absolutamente comunitária e participativa. Levantam
às 5:30 horas ou às 6 horas da manhã, rezam, cantam e fazem a refeição. Cada um arruma a sua dependência, a sua cama, e lava a sua roupa. Dividem-se por tarefa: uns fazem a comida, outros lavam a louça, outros plantam na horta, outros colhem, outros fazem as compras. Há sempre um rodízio, para que passem por todos os serviços.

O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Concede-me V. Exª um aparte?

Há a hora da meditação, do debate, da discussão, da reflexão e do estudo. Aos domingos, a família pode visitar os internos para conversar e debater.
Eles só ficam ali se quiserem. Se quiserem ir embora, vão. Ninguém está ali fechado, mas, sim, porque
quer. Alguns agüentam dois ou três meses, e isso
sempre faz bem.
Ao passar por ali um mês ou dois meses, um
”filhinho de papai“, que nunca soube o que é arrumar uma cama, fazer comida, lavar uma roupa
aprende a respeitar o outro e o conjunto. Começa a

O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª com prazer.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não, Senador.
O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Senador Pedro Simon, vou falar de pé em honra do Rio
Grande do Sul. Merece reconhecimento e aplauso a
sua iniciativa de trazer ao Plenário do Senado da
República o apelo para que seja divulgada no Brasil
inteiro, pelos nossos meios de comunicação, a campanha da fraternidade, que neste momento está
sendo desenvolvida sobre o tema Vida Sim, Drogas
Não!. Confesso a V. Exª que percebemos, de certa
forma, que alguns setores pequeninos, minoritários,
da sociedade brasileira tratam desse tema com alguma discrição, no pressuposto de que podem estar
desagradando setores amplos da juventude brasileira. Confesso também que conheço muitos brasileiros, a grande maioria, que combate tenazmente,
com inteligência e lucidez, a campanha para a eliminação da droga. Os Governos dos grandes países,
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dos países adiantados, que já não tratam dos assuntos regionais, estaduais e municipais, cuidam
basicamente dos assuntos mais amplos, como ocorre nos Estados Unidos, em que o tema da droga é
amplamente discutido e é motivo de debate no congresso americano e em toda a sociedade estadunidense. Confesso a V. Exª, com muita emoção, que
recentemente aconteceu em algum Estado do Brasil
que um jovem, meu amigo pessoal, que foi vítima da
droga e conseqüentemente adquiriu o mal da esquizofrenia terminou, numa madrugada de frio, em Belo
Horizonte, matando o pai e a mãe, empresários do
setor de jornalismo mineiro. O rapaz freqüentava a
minha casa. Eu o recebia com amor e carinho na
preocupação de que algo pudesse acontecer com
aquele que passava a viver o drama da esquizofrenia e, quando menos se esperava, matou, de madrugada, o pai e a mãe a cuja missa assisti em Belo
Horizonte com uma grande presença do povo mineiro. O fato enlutou Minas e inquietou a família brasileira e, em particular, a mineira. Agora mesmo tenho
notícia de que o filho de um amigo meu do Sul de
Minas morreu em razão da droga, em razão de outra doença complementar, cujo nome não quero citar
aqui. Todo esse esforço que a sociedade faz de forma atomizada produz o seu resultado como essa
instituição a que V. Exª está se dirigindo. Mas, ao
mesmo tempo, é necessário que, além dos esforços
que estão sendo desenvolvidos pela sociedade brasileira e também pelos governos federal, estaduais e
municipais, que haja efetivamente uma conscientização, pelo afeto, pelo amor e pelo carinho familiar,
para que não se valorize tanto esse mal que a droga
causa ao Brasil, porque, no fundo, meu caro Senador Pedro Simon, a publicidade termina produzindo
o aumento desse tipo de ação entre os jovens do
Brasil. Ao que parece, meu caro Senador, nos países altamente desenvolvidos – França, Inglaterra,
Alemanha, Suíça –, nesses países não há mais
aquele afã de lutar pela vida, porque o filho nasce e
os pais já sabem qual o seu destino. O bom mesmo
é viver no Brasil ou em países semelhantes ao nosso, para que todos se convençam de que cada brasileiro tem um papel a desenvolver, no sentido de
transformar esta Nação, hoje constituída de 170 milhões de brasileiros, e, ao mesmo tempo, desafiadora, a 48ª nação em indicadores sociais negativos.
Seja como for, quero transmitir a V. Exª a oportunidade de trazer a debate este tema que efetivamente
preocupa profundamente, dramaticamente, a família
brasileira. Muito obrigado.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço a V. Exª. Não há dúvida de que não há ninguém aqui nesta Casa e não há ninguém em qualquer lar brasileiro que não conheça um caso como
esse que V. Exª está salientando, talvez não tão grave, a ponto de matar os próprios pais, mas numa escala que, muitas vezes, termina nisso.
Essas entidades mantidas por instituições religiosas realizam um dos trabalhos voluntários mais
espetaculares que conheço. Estamos começando a
desenvolver esse esforço do trabalho voluntário,
agora, no Brasil, mas, nos países desenvolvidos,
isso já existe há muito tempo.
Já contei aqui que, quando fui Governador, fui a
Chicago e verifiquei que lá, para cada bombeirooficial
pago pelo Governo, há vinte que são voluntários, que
fizeram estudos. São médicos, advogados, empresários, trabalhadores que têm a sua profissão, mas que
têm no porta-malas do seu carro tudo o que é necessário e uma comunicação direta quando é preciso.
É que Chicago é uma cidade que se transformou. Era uma cidade antiga, revolucionariamente
transformada em uma cidade nova, mas muitas vezes mantendo a parte velha. E lá pelas tantas, de
vez em quando, aparece um incêndio de quarteirão
que dura não sei quanto tempo. Mas isso é lá de vez
em quando, de dois em dois anos, de três em três
anos, de ano em ano. E não poderiam manter um
batalhão de 200 bombeiros quando diariamente precisam de dez, deixando 190 parados por um, dois
anos. Então, lá estão os voluntários, que fazem isso
com orgulho, com satisfação e com admiração.
O trabalho dessas comunidades, os quais tenho presenciado, não tem preço. Em primeiro lugar,
porque é feito com amor, com carinho e com afeto.
Fiquei ali na Igreja. Minha mulher foi levar porque a médica dela tinha pena da senhora que lhe
prestava serviço cujo filho estava praticamente desaparecendo na droga. E falando com a empregada
e com a médica... Foi a minha mulher, foi a empregada e foi a médica, e levaram o guri. E fui junto. E
fiquei das sete até não sei que horas olhando aquele trabalho. Duzentas, trezentas pessoas que se dividem como se fosse um hospital de terapia ocupacional. Tudo espontâneo. Geralmente, alguém que já
teve um filho drogado ou alguém que conhece a
questão. E as pessoas se dividem: ”Estes aqui vão à
casa do pai para conversar com ele; estes outros
vão ao colégio, para analisar a questão lá; estes
aqui ficam encarregados do rapaz“.
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Nessa divisão de atividades, os casais dão
dois dias por semana, gratuitamente, de tempo in tegral de amor e de carinho, às vezes levando essas
pessoas para fazer a refeição na sua casa, para dormir na sua casa nos intervalos de recuperação, entre a entrada e a saída da fazenda. Dali, eles vão
para a fazenda, que é mantida só com caridade.
Na semana que vem, tenho um encontro marcado com o Governador de Brasília. E creio que S.
Exª ajudará em algumas necessidades. Essa fazenda é mantida na base da caridade. Quem pode paga
um salário; pode ser rico ou milionário que não paga
mais do que um salário. Quem não pode não paga
nada. E ali eles vivem o verdadeiro sentimento, tal
como se fora nos primórdios do cristianismo, como se
fala tanto hoje na Semana Santa. Todos são iguais.
Não interessa se o pai é rico ou se é pobre, se ele é
isso ou é aquilo; não interessam os delitos que ele tenha cometido; ali todos têm a mesma chance e ali um
vigia o outro.
Fico impressionado, porque não é uma coisa
de ontem, não é porque sou cristão que estou aqui.
É uma realidade que a imprensa toda publica, de
que esta tem sido a fórmula para os jovens recuarem da droga. Eles recuam com amor, com carinho,
com afeto, com a imagem de Deus, com a imagem
espiritual, tirando aquela brutalidade a que a droga
leva, aquela felicidade momentânea, mas aquela rigidez de sentimento que às vezes termina matando
os próprios familiares. E aos poucos ele vai se respeitando, olhando o outro lado, vendo que a vida
oferece novos horizontes. Pessoas que nunca se deram conta de certos detalhes da vida, pois a única
coisa que faziam era chegar no mercadinho e comprar o que precisavam, então passam a plantar a
verdura, colher o tomate, descascar a batata, fritar o
bife, fazer o cafezinho, lavar a louça, arrumar a
cama, lavar a roupa, sentar depois do jantar, em
roda, para cantar músicas alegres, viver um clima diferente, de amor, de afeto, de carinho e de respeito!
Dizem os psiquiatras e os homens que tratam
de viciados em droga que essa tem sido a fórmula
pela qual 30% dos dependentes a têm deixado. E
me dizia um médico de São Paulo: ”Aqui no meu gabinete, praticamente ninguém a deixa. Trato, cuido,
mas ninguém deixa. Se me pedirem para indicar, no
mundo inteiro, qual é a melhor instituição para resolver o problema, não saberei fazê-lo. Só indico quando gente rica me pede, quando há alguém da família
em uma fase exagerada de loucura. Encaminho a
uma instituição dessas é lá é feita uma lavagem ge-
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ral. A pessoa é preparada para voltar, mas não é reeducada, continua a mesma e, um tempo depois,
acaba voltando“.
A Campanha da Fraternidade tem como objetivo levantar um tema para ser discutido, e não esgotá-lo. No momento, todas as Igrejas cristãs, em todas as rádios e televisões que possuem, em todas
as reuniões, cultos e seminários que realizam discutem o tema. Creio que, na História do Brasil, nunca
se debateu tanto o assunto quanto nesses 40 dias
que terminarão no domingo. No entanto, esse período não deveria terminar. Penso que o Sr. Paulo Renato, Ministro da Educação, deveria formular um debate. Não falo sobre a participação do Governo, pois
não há nem como sonhar, atualmente, com a participação governamental. O Governo não tem condições de manter a Febem: gasta até R$5 mil por mês
para transformar uma criança numa fera. É claro que
jamais poderemos pedir que o Governo participe
como instituição num trabalho como esse, mas que
pode, pode. O Governo poderia fazer convênio com
instituições existentes, estipulando, por exemplo,
que aquela que atende 50 crianças receberia mais
para atender 200 crianças. E isso ocorreria prin cipalmente com essas instituições que acredito são
importantes, porque não há uma pessoa determinada que esteja à frente do trabalho: não é um político,
mas, sim, a sociedade – não sei se estou sendo claro –, um conjunto de pessoas anônimas que estão
ali na base.
Por isso, Sr. Presidente, peço a publicação
dessa cartilha. Não sei se isso é absurdo, mas a
Mesa decide. Nos anos passados, fiz o mesmo pedido e, durante três anos, o Senado publicou essa
cartilha feita pela CNBB e distribuída dentro da Igreja – lembra-se disso, Senador Antonio Carlos? – e
enviou-a para as escolas, para que debatessem,
discutissem, analisassem o seu conteúdo.
Então, Sr. Presidente, entrego a cartilha a V.
Exª e, dentro do possível, peço sua transcrição nos
Anais do Senado que é um direito que tenho. Pediria também que levasse o assunto à Mesa para que
analisasse a viabilidade de, em conjunto com o Ministério da Educação, o Senado distribuir essa cartilha nas escolas secundárias brasileiras e até nas
universidades, para que se continue esse debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PEDRO SIMON EM SEU
DISCURSO.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Pedro Simon, o dis cur so de V. Exª tem re al men te pro fundidade, pelo tema que aborda.
A Mesa recolhe a solicitação de V. Exª e promete
não apenas mandar transcrever nos Anais da Casa o li vro que nos oferece como propor, numa próxima reunião, a pu bli ca ção dele pela grá fi ca do Se na do Fe de ral.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, por vinte minutos.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores Francelino
Pereira e Pedro Simon, sabia que a Semana Santa
se ria pou co fre qüen ta da pe los meus emi nen tes Co legas; en tre tan to, não sa bia que se ria tão pou co – como
hoje – freqüentada pelos ilustres Senadores. Dessa
ma ne i ra, con gra tu lo-me com os Se na do res pre sen tes
e, em particular, com V. Exª.
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Vim à tribuna por dois motivos. Primeiramente,
era meu propósito apartear o Senador José Roberto
Arruda, para emprestar-lhe a minha solidariedade
nas acu sa ções que uma re vis ta de pou co cré di to fez a
sua pes soa, re fe rin do-se à tal “lista” dos votos da cas sação do Senador Luiz Estevão.
Em verdade, inicialmente, a revista dizia que dois
funcionários tinham me entregue essa lista e que tinha
até uma gravação de um funcionário.Isso era totalmente falso, como falsa é agora a introdução no episódio do
Senador José Roberto Arruda. Cabe a S. Exª fazer a
sua defesa, mas a mim cabe dar o testemunho, testemu nho como Pre si den te do Se na do à épo ca e tes te munho como seu colega e companheiro nesta Casa.
Então, quero desmentir categoricamente qualquer afir ma ti va em re la ção ao que pu bli cou a tal re vis ta, inclusive em relação à escolha da notável funcionária Regina Borges para diretora do Prodasen. Ela
foi escolhida por mais de dois terços de seus colegas
para presidir o órgão. Apenas cumpri, democraticamente, a vontade dos funcionários do órgão que ela
passou a dirigir. Portanto, nada sobre este assunto
apresentado pela revista tem foros de verdade.
Agora, Sr. Presidente, vou ao assunto que realmente me traz à tribuna.
Cálculos conservadores já apontam para R$1
bilhão o volume de recursos públicos roubados pela
quadrilha que vem assaltando há anos a SUDAM.
As denúncias de novos escândalos e a confirmação de nomes de pessoas envolvidas são quase
diárias. As cifras envolvidas, de tão impressionantes,
exigem que façamos algumas com pa ra ções para melhor entendermos.
Se o Governo Federal destinasse esses recursos para a construção de ca sas po pu la res, aproximada men te 67 mil fa mí li as se ri am be ne fi ci a das. Per to de
350 mil brasileiros teriam uma casa para morar.
Este R$1 bilhão – repito, acho que o rom bo passa muito desse valor –equivale a 25% de tudo o que
se deverá arrecadar anualmente com a CPMF para o
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
Este R$1 bilhão representa, segundo cálculos do
Sindicato Nacional dos AuditoresFiscais da ReceitaFederal, metade do que a sociedade deixaria de pagar de
imposto se fosse corrigida a tabela do Imposto de Ren da – medida popular e séria que acho que deve ser assunto predominante nas duas Casas do Congresso.
Essas comparações, fiz apenas folheando os
jornais de hoje, pela manhã. Esses mesmos jornais
mos tram que o Go ver no se gue a sua luta para ar re ca dar, para gastar melhor, dizem. Não pode, por outro
lado, gastar melhor e não impedir os furtos.
Sr. Presi den te, ilus tres Senadoras e Senadores,
o úl ti mo fim-de-semana no va men te foi pró di go em de -
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núncias sobre a SUDAM, denúncias que eu, em primeiro lugar, aqui as proclamei.
A revista Veja, por exemplo, publicou ma té ria intitulada ”Abriu-se o covil da SUDAM“, que fala das investigações que a Polícia Federal vem fazendo no
Pará. Segundo a Polícia Federal, somente três escritórios de Belém – três! –, teriam arrecado R$380 milhões da SUDAM – e planejavam chegar a R$1,5 bilhão. Somente três escritórios!
Ainda segundo a Polícia Federal, o Deputado
Federal José Priante, Vice-Presidente do PMDB do
Pará e primo do Senador Jader Barbalho, mantinha
negócios ilícitos com a quadrilha. O próprio Senador
Jader, conforme apurou a Polícia Federal, teria tido
sua ele i ção à Pre si dên cia do Se na do Fe de ral – a esta
nossa Casa, presidida com tanta dignidade pelo Senador Edison Lobão –, Sras e Srs. Senadores, festejada pela bandidagem da SUDAM.
Vejam este trecho do relatório:
Geraldo Pinto da Silva e Rinaldo Jansen
Cutrim (dono de um escritório que monta projetos para a Sudam, como o GPS, de Pinto
da Silva) comentam várias vezes que a eleição de Jader foi boa para eles“. As fitas também mostram que aliados políticos do senador fizeram campanha no Pará com dinheiro
desviado da Sudam. É o caso dos irmãos Soares, que elegeram o prefeito de Altamira na
última eleição municipal. Num diálogo, registrado em fita de 21 de setembro, um dos irmãos Soares, Romildo, fala de sua urgência
em receber da Sudam para azeitar o caixa da
campanha. ”Esse dinheiro tem que sair antes
da campanha, porque uma parte dele eu arrumei para a campanha, entendeu?“
Sras e Srs. Senadores, claro que há ainda muito
que apurar.
Mas já pas sa, de lon ge, da hora de pu nir. E pu nir
com rigor. Exemplarmente.
A presença da Corregedora, Drª Anadyr Mendonça Rodrigues, pelas suas entrevistas, representa uma
esperança de que o as sun to seja apro fun da do e de que
cheguemos, ainda, a outros beneficiários da corrupção
que se mantêm escondidos no anonimato, na maioria
das vezes acobertados por laranjas e intermediários.
São pessoas ou prepostos de pessoas que sangram o
Erá rio, não per mi tin do que este País en tre numa fase de
diminuição das desigualdades sociais tão flagrantes,
conforme atestou o IBGE recentemente.
Temos feito tudo o que se tem apresentado ao
nosso alcance, mas não dispomos das armas de que
o Governo dispõe para utilizar em benefício do País e
con tra a cor rup ção. Con ta mos com a sua atu a ção, es -

446
05794 Terça-feira 10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pecialmente agora, com a criação da Corregedoria-Geral da União.
Não adiantam mais palavras apenas, dizer que é
ho nes to. Tem é que ha ver ho nes ti da de com ple ta no Governo. Adianta a ação. E é o que todos nós esperamos
deste novo órgão, que precisará, além do poder já declarado, de uma estrutura capaz de examinar tantas
ocorrências delituosas, pois, caso contrário, ao final do
Governo, tudo continuará como está hoje, ou seja, ninguém será punido e o Governo não vai ressarcir os bilhões e bilhões que estão saindo dos órgãos públicos.
Sr. Presidente, queiram ou não, temos o crédito
de ter advertido, há muito tempo, o Executivo para os
problemas tão graves envolvendo não só os administradores da SUDAM como também os do DNER, dos
portos do País, principalmente o de Santos e da Bahia, além de tantas outras irregularidades.
A Nação está ansiosa por pro vi dên ci as, e os políticos, mais ainda, por recuperar a credibilidade perdida e ameaçada pela inação dos que têm o dever de
punir os sócios do Erário e os sibaritas do nosso Bra sil. O re ca do da so ci e da de é cla ro: bas ta de cor rup ção
e impunidade.
Sr. Presidente, ainda há pouco ouvia a entrevista do Ministro da Integração Regional. Louvo a indignação do nosso Colega, hoje Ministro, mas é triste
ouvir do Ministro que a SUDAM – que denunciei aqui
com tantas brigas em plenário – é uma podridão e
que só tem bandidos, e que o lixo não era dele, ele era
o lixeiro! Pergunto ao Ministro – e é isso que Nação
quer saber – quais são os responsáveis e que produzem esse lixo que ele diz estar limpando, e acredito
que esse seja o seu desejo.
Queremos sa ber em que mãos es ti ve ram ou es tão
esses órgãos públicos, quais foram os beneficiários e a
quem são eles ligados. Isso é que é importante saber,
para que não venha a acontecer, como recentemente
aconteceu, no caso do Banpará que não está prescrito ,
em que os Procuradores dizem: ”Há improbidade, mas
não sabemos quem a praticou“. Não, o Brasil não aceita
isso. Tem de saber quem as praticou, tem que punir
quem as praticou, porque, fora daí, vamos continuar na
mesma situação em que hoje nos encontramos.
Chegou-se a um ponto, Sr. Presidente, em que
não é possível mais tolerar. Tenho certeza de que o
Senhor Presidente da República sabe disso. E tenha
ou não CPI – e Sua Excelência se adi an ta, atra vés da
Corregedoria, à CPI , mas não para ocultar alguma
coisa, mas para mostrar ao povo essas coisas. A Cor regedoria só terá sentido se assim trabalhar; fora daí,
evidentemente não terá sentido.
Como disse ain da há pou co, cre io na Pro cu ra do ra
escolhida para Corregedora. As suas opiniões são sen satas e todos que a conhecem sempre proclamam a
sua decência e honestidade. Entretanto, é preciso que
haja celeridade. Não podemos chegar no pleito eleitoral
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com acusações infundadas ou com acusações que foram fundadas e que não foram provadas porque o Governo não quis. Não; te mos que che gar no ple i to do pró ximo ano, dizendo quais são os responsáveis, quais os
que levaram alguém que não poderia exercer a cadeira
que V. Exª está exercendo na Presidência do Senado.
Temos que chegar prontos, principalmente – o que não
é o meu caso – os can di da tos à Pre si dên cia da Re pú bli ca. Eles terão que jus ti fi car pe ran te o povo por que vo taram em A ou em B.
Daí por que acho que todos têm pressa, mas
quem mais deve ter pres sa deve ser o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Não há uma des cren ça nos
seus propósitos de honestidade, mas há um desejo
de que o Governo atue mais celeremente nesses casos, para que possamos dizer à Nação que a corrupção tem sido banida do País. Se não conseguirmos
tudo, vamos conseguir aquilo que já vimos, essa que
está à vista de todos, que não precisa sequer proclamar, que a im pren sa que aí está sabe e todo dia pu bli ca, mas que, infelizmente, vai cansar de publicar e to dos os beneficiários vão esperar que ela se canse,
para se verem livres das garras da Justiça, onde eles
deveriam ser punidos exemplarmente.
Por tan to, Sr. Pre si den te, ve nho a esta tri bu na na
confiança de que a Corregedoria será um órgão para
atuar em benefício do País pela moralidade pública.
Mas se não for, será um ponto negativo da Administração do Senhor Presidente da República. Ninguém
poderá chegar bem ao final do Governo, se não tiver
esclarecido todos esses assuntos que vieram à baila
e que são do seu dever esclarecer.
Nes se caso do Ban pa rá, o Ban co Cen tral tem gra ves e grandes responsabilidades. Sou amigo pessoal
do Pre si den te Armí nio Fra ga, mas não o isen to de cul pa
com essas decisões, que parecem combinadas, para
que não se apure tudo o que ocorreu em 1984.
Não há prescrição para crimes dessa ordem.
Uma prescrição que não acabará nunca é a prescrição mo ral. A pres cri ção mo ral exis ti rá sem pre. E cada
um de nós que faz política tem o dever de apresentar-se ao seu eleitorado dizendo que foi injustiçado
por al gu ma acu sa ção. Mas aque les que não pu de rem
fazer isso, não devem mais ter coragem de se apresentar ao eleitor brasileiro.
Portanto, Sr. Presidente, vamos continuar e vamos fazer também do Senado um ór gão que luta pela
fiscalização dos órgãos públicos, e vamos dar também o exemplo nesta Casa – coisa que infelizmente
não está acontecendo na outra – de que somos
exemplares no cumprimento dos nossos deveres.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR.
SENADOR
ANTONIO
CARLOS
MAGALHÃES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não há
mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 187, DE 2001
Requer a manifestação de Voto de
Congratulações em homenagem ao 110º
aniversário do “Jornal do Brasil”.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador Jáder Barbalho,
Com fundamento no disposto no artigo 222 do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a
manifestação desta Casa de Voto de Congratulações
em homenagem ao 110º aniversário do Jornal do
Brasil.
Justificação
Vivemos uma época em que a informação adqui re a cada dia ma i or im por tân cia na vida das pes so as, das empresas e dos governos. As novas tecnologias da comunicação levam a informação de um can to a outro do planeta, em questão de segundos, de
for ma qua se ins tan tâ nea. E a re per cus são é ime di a ta,
para o bem e para o mal.
Mas, se do ponto de vista da tecnologia a mudança é tão significativa, os princípios éticos fundamentais que de vem nor te ar uma im pren sa li vre e res ponsável permanecem os mesmos. O direito de informar e ser informado sobre o que se passa no país e
no mundo, deve ser exercido livremente, sem pressões de qual quer na tu re za, se jam eco nô mi cas, po lí ticas ou ideológicas. Quando a im pren sa fa lha no cum pri men to des se prin cí pio éti co fun da men tal, a ci da dania fica vazia de conteúdo.
Nesse contexto, quero parabenizar o Jornal do
Brasil, órgão centenário da imprensa nacional, que
comemora hoje 110 anos de fundação. Muitos brasileiros ilus tres es cre ve ram em suas pá gi nas. O JB deu
abri go a mu i tos jor na lis tas re no ma dos como Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Chagas, Carlos Castelo
Branco, que foi o melhor de nossos cronistas políticos, e o maior de todos – Barbosa Lima Sobrinho –
que transcendeu as fronteiras do jornalismo para se
tornar em uma referência nacional de cidadania, bra silidade e amor ao País.
Parabéns ao JB, nessa nova fase. Que ela represente um marco de afirmação dos valores mais
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caros da imprensa brasileira. Parabéns pelos 110
anos, que hoje se comemoram, e sucesso profissional ao jornal, sua direção e seus profissionais.
Sala das Sessões, 9 de abril de 2001. – Pedro
Simon.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que ri men to do Sr. Se na dor Pe dro Si mon en vi a do à Mesa,
re quer pe di do de ma ni fes ta ção de voto de con gra tu lações em homenagem ao 71º aniversário do Jornal
do Brasil.
O re que ri men to que aca ba de ser lido será vo ta do na próxima sessão deliberativa ordinária desta
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os Srs.
Senadores Ademir Andrade, João Alberto Souza,
Carlos Patrocínio e Lúcio Alcântara enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Nesta oportunidade, como Parlamentar da Amazônia, venho trazer
mais uma preocupação com a minha região, que é a
mais rica em recursos naturais e tem a pior assistência prestada pelo Poder Público. Essa contradição
tem gerado o desperdício dessa riqueza, seja pelo
seu uso inadequado, quebrando o ciclo de reprodução e re po si ção da na tu re za, seja pelo con tra ban do e
evasão de recursos, deixando para os amazônidas a
devastação e a miséria.
Um bom exemplo disso é o que publicou o jornal
O Liberal, de Belém do Pará, na edição de 11 de fevereiro último, sob o título: “Contrabando está ameaçando de extinção peixes da Amazônia. Em aproxima da men te 15 anos, pe i xes como o su ru bim, ca pa rari e a piramutaba podem desaparecer dos rios da
Amazônia, principalmente na bacia do Solimões. A
cada ano, 15 mil toneladas dessas espécies estão
sen do con tra ban de a das para a Co lôm bia e de po is reexportadas para a Europa e Estados Unidos”.
Tra ta-se de mais uma das inú me ras ir re gu la ri dades e crimes que ocorrem diariamente contra o patrimônio da Amazônia.
Dezenas de caminhões transportam diariamente, de forma clandestina, toneladas e toneladas de
peixes brasileiros para a Colômbia, conforme a publicação do jornal que reproduz denúncia do pesquisador Hiroshi Noda, Vice-Diretor do Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia (Inpa).
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Essas agressões ao meio ambiente da Amazônia en volvemmuitas outras espécies de ani ma is e ve getais, fazendo com que muitas espécies venham a
desaparecer em alguns anos.
Os contrabandistas – alguns disfarçados de
pesquisadores, turis tas, ci en tis tas e reli gi o sos es trangeiros – estão levando para o exterior plantas, sementes, in se tos, es cor piões, sa pos, co bras e ma te ri al
genético da Floresta Amazônica. Assim, como não há
umafiscalização ri go ro sa para a pro te ção da bi o di ver sidade amazônica, assistimos a saída descontrolada de
todo tipo de material genético da floresta para o estrangeiro, o que significa um grande risco para o Brasil de
per der o con tro le de seu pa tri mô nio ge né ti co, que cer tamente irá para laboratórios estrangeiros, que nos obrigarão a pagar mi lhões de dó la res em royalties, vendendo aqui medicamentos a preços absurdos.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que até mes mo o
conhecimento dos indígenas sobre nossas plantas
está sendo levado por estrangeiros, o que lhes permite mais tar de fa bri car me di ca men tos par tin do do princípio ativo das plantas medicinais da Amazônia, representando milhões em economia no processo de
pesquisa.
Saibam, Srªs e Srs. Senadores, que o processo
para criação de um novo remédio consome investimentos na ordem de US$350 milhões, consumidos
quase que totalmente na fase de pesquisa. O co nhecimento prévio de um princípio ativo pode significar
cerca de 80% de eco no mia nos gas tos com pes qui sa.
Daí o grande valor do conhecimento de nossas populações tradicionais, indígenas e caboclas.
Plantas e animais da Floresta Amazônica estão
sendo desviados e con tra ban de a dos para os Esta dos
Unidos e Europa, em benefício das indústrias farmacêutica, têxtil, cosmética e de alimentos dos países
desenvolvidos.
O Brasil não participa dos lucros dessas indústrias milionárias e perde divisas que poderiam contribuir para nosso desenvolvimento, para não falarmos
do desenvolvimento científico e tecnológico, que fica
todo em poder do monopólio estabelecido pelos países ricos.
Essas denúncias não são raras. É comum vermos nos jornais, notícias de apreensão de exemplares de nossa fauna e nossa flora nas bagagens de tu ristas estrangeiros, pela polícia federal. E essa é só
uma forma gros se i ra da prá ti ca, que se con ven ci o nou
a chamar de biopirataria, que embora sendo crime,
ainda é mal definida em nossa legislação.
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Na Câ ma ra dos De pu ta dos, uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to apu rou, em 1998, vá ri as de nún cias de biopirataria, tendo encaminhado o seu relatório final ao Ministério Público.
O Relatório da CPI constatou que o principal
contrabando de material genético se dá pela via institucional. Os convênios com entidades de pesquisas
estrangeiras representam verdadeiras caixas-pretas,
que permitem a saída indiscriminada de amostras de
material ge né ti co e da dos, fa ci li tan do até mes mo a biopirataria.
A Amazônia é vítima da ação predatória não ape nas de estrangeiros, mas também de brasileiros que
não têm o senso de racionalidade nem de patriotismo.
Menos de 1% das verbas de pesquisa científica
e tecnológica no Brasil é destinado à Região Norte,
que recebeu apenas 3,3% do total de bolsas de estudos de mes tra do e dou to ra do con ce di das pelo CNPq,
em 1998. Isso coloca nossasinstituições como verdadeiras reféns de recursos e parcerias estrangeiras.
Nas pesquisas rea li za das em par ce ria com en tidades estrangeiras, não há paridade entre o número
de cientistas estrangeiros e brasileiros. Muitas vezes,
a pesquisa é conduzida quase que exclusivamente
por es tran ge i ros, que têm toda a li ber da de para en trar
e sair do País, como bem entendem, levando amostras de material genético, sem o devido controle.
Um dos ca sos mais co nhe ci dos de bi o pi ra ta ria é
o do tcheco naturalizado americano Milan Hrabrovsky, cole ci o na dor de be sou ros e aliciador das po pulações ribeirinhas, que durante mu i tos anos par ti cipou como estagiário do Projeto Dinâmica Biológica
de Fragmentos Florestais (PDBFF), um convênio do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa)
com o Instituto Smithsoniano, dos Estados Unidos.
Muito material genético é enviado ao exterior,
sob o guarda-chuva desses convênios, sem que haja
uma segurança de qualquer benefício para o Brasil e
para a Amazônia, constituindo o que se poderia chamar de um bi o pre sen te, uma dá di va aos pa í ses ri cos.
Outro assunto que precisa ser esclarecido é um
convênio dando exclusividade sobre a geração de
pro du tos a par tir de mi cror ga nis mos, fun gos e plan tas
amazônicas ao laboratório estrangeiroNovartis Phar ma AG, da Suíça, firmado com a Associação Brasileira para o Uso Sustentável da Biodiversidade da Ama zônia (Bioamazônia).
A biopirataria praticada por alguns pesquisadores e colecionadores da Europa e Estados Unidos,
além dos graves prejuízos econômicos e sociais para
a Amazônia, poderá produzir verdadeiro desastre
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ecológico, pois espécies biológicas de altíssimo valor
co mer ci al no ex te ri or es tão sen do ca ça das de ma ne ira predatória, a ponto de provocar o risco de extinção
dessas espécies nos próximos anos.
Todavia, Sr. Presidente, isso é pouco quando
comparado ao interesse da grande indústria farmacêutica, que utiliza a riqueza da biodiversidade amazônica para pesquisas de DNA, genética e biologia
molecular, sem nada restituir à Nação brasileira.
Tudo isso demonstra a omissão do Governo
Fer nan do Hen ri que Car do so em re la ção à Ama zô nia,
facilitando e até estimulando a ação predatória de todos os tipos de piratas estrangeiros.
O Governo Federal não cumpre o que lhe compete. Até os dias de hoje não foi regulamentadoosdispositivos da Convenção da Biodiversidade que trata da sobe ra nia dos pa í ses so bre os seus re cur sos ge né ti cos. O
Pro je to de Lei de au to ria da Se na do ra Ma ri na Sil va, que
busca regulamentar o acesso aos recursos genéticos,
foi aprovada no Senado, com um substitutivo do Senador Osmar Dias e, a mais de dois anos está praticamente parado na Câmara dos Deputados. Na verdade, o
Governo não demonstra o interesse em uma regulamen ta ção ade qua da do aces so aos re cur sos ge né ti cos,
fator fundamental para coibir práticas abusivas em relação a esse imenso patrimônio natural.
Associa-se a isso o não cum pri men to dos dis positivos constitucionais que determinam a adoção de
políticas que reduzam as desigualdades regionais,
relegando à Região Amazônica a um verdadeiro
abandono.
É que de um lado, grande par te das ri que zas da
Amazônia desaparecem pela ação de contrabandistas, tra pa ce i ros, aven tu re i ros, bi o pi ra tas e ou tros fra u dadores dos nossos recursos minerais, vegetais, ani mais e de toda nossa biodiversidade. Enquanto isso,
as populações ribeirinhas são desprezadas pelo Governo Federal, que não presta qualquer assistência
efetiva: pescadores e ribeirinhos levam uma vida miserável, vivem sem condições sanitárias adequadas,
com uma renda insuficiente para o sustento de suas
famílias.
Não podemos mais esperar que os organismos
internacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), tão ágil na defesa dos interesses dos
países ricos, faça respeitar a Convenção de Biodiversi da de as si na da du ran te a ECO-92, no Rio de Ja ne i ro.
O Governo Federal precisa sair da inércia em
que se encontra e defender efetivamente nossa gente, nos so pa tri mô nio e nos sos re cur sos, con tra a co biça in ter na ci o nal, que pretende se apo de rar das ri que-
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zas da Amazônia e de tudo de bom que existe em
nosso Brasil.
Para finalizar Sr. Presidente, gostaria de manifestar minha opi nião so bre a per ti nên cia da Co mis são
Parlamentar de Inquérito que será instalada nesta
Casa para apurar a biopirataria. É importante que
esta Comissão adote como ponto de partida um levantamento sobre tudo o que foi apurado em outras
investigações já realizadas. Isso possibilitará uma
efetividade maior nos propósitos desta Comissão e
que, des de já, que ro ma ni fes tar o meu in te gral apo io.
Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na primeira
terça-feira deste mês de abril, anunciaram os jornais
a designação da Procuradora Anadyr de Mendonça
Rodrigues para exercer as funções de Corregedora-Geral da União.
Uno-me aos que saúdam o acontecimento,
aliás, dois acontecimentos: a criação das funções de
Corregedor-Geral da União e a designação da Procuradora Anadyr de Mendonça Rodrigues.
Vejo a iniciativa com a mesma esperança dos
milhões de brasileiros que defendem e aguardam
ações efetivas contra a corrupção. Como Relator da
Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Financeiro, devo dizer que experimento amiúde a frustração
de ouvir e ler comentários e críticas sobre os resultados miúdos dessa CPI. Nascida de fatos concretos de
corrupção, por largos meses alimentou as expectativas de redirecionamento de caminhos e de correção
de posturas públicas. Muito se discursou, muito se
ouviu, muito se interrogou. Comprovaram-se fatos.
A CPI tornou possível constatar atos fraudulentos e simulados, entre os quais o voto de um Diretor
do Banco Central, que justificou toda a operação.
No transcorrer dos trabalhos, o Banco Central
editou várias normas que alteraram o seu relacionamento com o Sistema Financeiro e com a Bolsa de
Mercadorias & Futuros. No entanto, pouco o País obteve no que diz respeito à condenação dos culpados
e à recuperação dos recursos públicos envolvidos.
Tem razão o Senhor Presidente da República
ao se manifestar no sentido de que ”Nada é mais importante neste momento para o fortalecimento da democracia e o respeito às instituições republicanas do
que combater deslizes funcionais, a corrupção e a
impunidade.
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A impu ni da de é a irmã gêmea da corrupção. Em
conjunto, são a hidra que destrói a de mo cra cia.“, conclui o Presidente.
Faço vo tos que a Pro cu ra do ra Anadyr, com fun damento nas características que possui, comprovadas ao
longo de sua carreira pública na área do Judiciário, características de minuciosidade, sistematicidade e seriedade ímpar, desempenhe com êxito suas funções.
Creio ser de maiorproficiência o trabalho silencioso e cotidiano, para detectar a corrupção no seu começo, do que o brilho holofotes so bre gran des fa tos, já ma duros e complexos por força da tardia descoberta.
A sociedade está cobrando transparência e eficá cia no com ba te à cor rup ção. A lon ga lis ta de de nún cias existente revela a gravidade do problema e a ne cessidade de ações concretas para esclarecê-las,
sem dúvida, porém, são necessários instrumentos
para evitar que novas iniciativas de corrupção comecem a vicejar.
A Na ção es pe ra e pre ci sa ter con fi an ça em suas
instituições e estas, por sua vez, necessitam ser eficazes na tarefa de gerenciar e proteger o interesse
público.
Faço votos para que efetivamente o País esteja
tomando consciência de que é necessário criar uma
sistemática pública de trabalho em condições de rastrear desde o nascer a corrupção que corrói a justiça
e o horizonte da democracia.
Muito obrigado!
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tri bu na
para falar mais detalhadamente sobre uma doença
que é clas si fi ca da como a mais da no sa das ”en fer mi dades silenciosas“: a hipertensão ar terial e que vem
sendo modernamente conceituada na medicina
como uma síndrome caracterizada pela presença de
níveis tensionais elevados, associados a alterações
metabólicas e hormonais e a hipertrofias cardíaca e
vascular.
Trata-se de um estado alterado de saúde no
qual a pressão do sangue está acima dos níveis con si de ra dos nor ma is, isto é, com me di das aci ma de 140
mmHg para a pressão sistólica e acima de 90 mmHg
para a pressão diastólica.
Essa doença ainda não tem suas causas completamente conhecidas. Sabe-se, no entanto, que alguns fatores tais como hereditariedade, elevação da
faixa etária, obesidade, tabagismo, consumo exagerado de sal, sedentarismo, e outros, contribuem para
o aparecimento ou aumentam a probabilidade de
ocorrência da hipertensão.

ABRIL 2001
Abril de 2001

É importante ressaltar que, na maior parte dos
casos, não existe nenhum sintoma ou sinal da doença. Este fator faz com que grande parte dos hipertensos nem saibam que sofrem desse mal, conhecido
como ”a doença que mata em silêncio“.
Dependendo do estágio da doença, alguns sinto mas como san gra men to na sal, dor no pe i to, fal ta de
ar, alterações da visão, vertigens, dor de cabeça, po dem se manifestar, combinados ou isoladamente.
Sr. Pre si den te, a ra zão de eu es tar aqui a men ci onar tantos pormenores da hipertensão arterial é minha con vic ção da ne ces si da de de se aler tar a po pu la ção sobre a doença e de se intensificar medidas para
sua pre ven ção em nos so País, onde, a cada ano, 300
mil pessoas morrem por causa do coração.
Ainda não há cura para a hipertensão arterial,
apenas tratamento para o seu controle. Nas últimas
décadas, devido à magnitude do problema, em nível
mundial, vem sendo constante a preocupação em
ampliar e aperfeiçoar os métodos para seu diagnóstico e tratamento e também em implementar estratégias visando à conscientização da população para a
necessidade da prevenção primária da doença.
Como médico, creio ser importante alertar para
o fato de que, independentemente de ser assintomática ou não, a hipertensão traz sérios riscos à saúde
humana. Os principais alvos da doença são órgãos
nobres do nosso corpo: cérebro, coração e rins. Ela
aumenta di re ta men te o ris co de de sen vol ver do en ças
nas ar té ri as co ro ná ri as, po den do con du zir a um in farto do miocárdio; a problemas vasculares no cérebro,
fa ci li tan do a ocor rên cia de der ra me; à in su fi ciên cia renal e outros sérios agravos à saúde.
Srªs e Srs. Senadores, em nosso País, a prevalência da hi per ten são ar te ri al é bas tan te ele va da. Calcula-se que cerca de 15% a 20% da população brasileira adulta possa ser rotulada como hipertensa. Dados estatísticos não faltam. São muitos e variados. A
Sociedade Bra si le i ra de Hi per ten são es ti ma que essa
doença atinja 15 milhões de pessoas, no País. As associações de hipertensos, no entanto, apontam números bem maiores,estimando que o total de vítimas
dessa doença chegue a 30 milhões.
Como já mencionei anteriormente, a hipertensão
ar te ri al é con si de ra da um dos prin ci pa is fa to res de ris co
de morbidade e de mortalidade cardiovasculares. Trata-se de uma doença de alto custo social, responsável
por cerca de 40% dos casos de aposentadoria precoce
e de absenteísmo no trabalho, no País.
Sr. Presidente, o próprio título da matéria publicada pelo jornal Folha de S.Paulo, em 8 de maio deste
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ano, registrando o transcurso do Dia Na ci o nal de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial , em 4 de
maio, já chama a atenção para o fato de que a ”Atenção a hi per ten so é fa lha no País“, in for man do que, do
contingente de hipertensos brasileiros, apenas 2,7%
estariam em tratamento.
Essa brutal diferença entre o total de doentes e
a soma dos que se tratam é conseqüência direta das
falhas existentes nos serviços de saúde, da falta de
ado ção de me di das sim ples de pre ven ção, das pre cá rias condições de trabalho e, tam bém, da de sa ten ção
dos profissionais da área médica.
Di ag nos ti ca da tar di a men te, ou de for ma in cor re ta,
a hipertensão tornou-se a principal doença associada
ao infarto do miocárdio e ao derrame cerebral.
Não obstante a gravidade do quadro brasileiro,
cumpre destacar um fato alvissareiro: os dirigentes
das Sociedades Brasileiras de Cardiologia, Hipertensão e Nefrologia engajaram-se na luta do Ministério
da Saúde para reverter essa preocupante situação.
A prevenção é arma indispensável e eficaz, Sr.
Presidente. Segundo o mencionado artigo da Folha,
em locais onde a hipertensão ar terial é enfrentada
com mais empenho, como nos Estados Unidos ou
nos países da Europa Ocidental, a mortalidade por
derrame cerebral, por exemplo, vem tendo queda rápida e significativa, nos últimos 20 anos.
Em nosso País, verifica-se que essa queda é
muito mais lenta. Na opinião do Diretor da Clínica Médica do Hospital Universitário da USP, Dr. PauloLotufo,
”isso ocorre porque a pressão arterial média do brasileiro é ain da bas tan te ele va da. O au men to da obe si dade pode ser um fator agra van te, mas a fal ta de con tro le da hipertensão ainda é um problema crônico“.
Há mudanças, porém. Os efeitos da intensificação das medidas de prevenção e da promoção de
eventos de conscientização da po pu la ção já se fa zem
sen tir. Os hi per ten sos bus cam se or ga ni zar e pres si onar, acreditando em seu lema de que ”Trinta milhões
de hipertensos podem fazer muita pressão“.
Em mar ço des te ano, os di ri gen tes de 16 as so ci ações fundaram a Confederação Nacional das Associações de Portadores de Hipertensão Arterial – Conapa e querem espalhar associações em todas as ci dades, fiscalizar políticas de saúde e reivindicar
ações informativas, leis e medicamentos que garantam aten di men to aos pa ci en tes por ta do res des sa traiçoeira doença.
Ao concluir meu pronunciamento, gostaria de parabenizar a Sociedade Brasileira de Cardiologia pela
promoção da XXI Semana do Coração, realizada em
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setembro último para comemorar o transcurso do Dia
Mundial do Coração, no Bra sil, e re gis trar mi nha sa tis fação em verificar que já existe uma mobilização e uma
conscientização da sociedade em relação à doença, e
tam bém um em pe nho ma i or do Mi nis té rio da Sa ú de em
reduzir a hipertensão arterial em nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à tri buna deste Senado Federal para registrar a passagem
dos 50 anos de existência do Colégio Christus, Instituto que atua desde 1951 na área de educação no
Estado do Ceará.
Em 1982 inicia-se o processo de expansão do
Colégio Christus na cidade de Fortaleza, contando,
hoje, além da sede institucional, com o Christus Ane xo e Christus Parquelândia.
Na busca cotidiana de formar os cidadãos e cidadãs do futuro, o Colégio Christus investe incansavel men te em ações que vi sem a in ser ção de seus alu nos e alunas no mundo social por meio de processos
sólidos de educação. Daí a expansão das atividades
pedagógicas por meio dos esportes, do teatro, da
dança. O Teatro Arena Aldeota, com 476 lugares, o
TeatroPaurillo Bar ro so, de 520 es pec ta do res e o Te atro Parquelândia, com 280 lugares, todos eles funcionando dentro das unidades de educação Christus,
constituem-sereferência no apoio ao desenvolvimento da cultura.
Outra grande referência do Colégio Christus é a
preparação para exa mes ves ti bu la res. São três se des
especializadasna ori en ta ção de alu nos que en fren tarão os concorridos concursos públicos vestibulares.
Sempre indo além, desde 1995, o Christus tam bém abriga dois cursos superiores: Administração de
Empre sas e Pe da go gia. E a se ri e da de com que aque la instituição investe na educação, já pode ser vista
por meio do próprio Ministério da Educação, que, em
2000, atribuiu conceito A ao curso de Administração
de Empresas ali realizado.
Cinqüenta anos servindo a educação, o Christus
continuadamente renova sua metodologia pedagógica, investe em suas instalações e aparelhamento, observando, sempre, a humanização da sociedade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o engenheiro de toda essa obra educacional chama-se Roberto de Car va lho Ro cha. Teó lo go, pe da go go, fi ló so fo
e ad vo ga do, tem sido um de di ca do e cu i da do so ad ministrador e orientador educacional.
A todos que compõem a equipe Christus de
educação, em nome dos professores Ro ber to de Car -
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va lho Ro cha, pro fes so ra Ma ria Lú cia de Car va lho Rocha e professor José Lima de Carvalho Rocha, nossas mais sinceras e reconhecidas congratulações,
pela qua li da de de en si no edu ca ci o nal que vem sen do
oferecido nesses 50 anos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 29
minutos.)

–––––––––––––––––

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR EDISON LOBÃO, NA
SESSÃO NÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA
DE 06-4-2001, QUE, RETIRADO PELO
ORADOR PARA REVISÃO, PUBLICA-SE
NA PRESENTE EDIÇÃO:
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pro nun cia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, deixa esta tribuna o Senador pelo Tocantins,
Leomar Qu in ta ni lha, abor dan do um tema que faz par te das preocupações de todos os brasileiros neste
momento.
Eu acrescentaria mais um problema, Senador
Leomar Quintanilha, o da água. Estamos vivendo a
pré-escassez de ener gia elé tri ca e a pré-escassez de
água em nosso País, a despeito de ser o Brasil o pos suidor de 1/5 da água doce do mundo, em condições
de ple na uti li za ção. Ca mi nha mos pe ri go sa men te para
a obstrução do nosso crescimento e, no instante em
que isso acon te ce, o de sem pre go avan ça. E o de sem prego é exatamente um dos maiores males com que
nos defrontamos neste momento. Não podemos per mitir que por incúria, por falta de planejamento, por
falta de competência, por ausência de advertência
tais males surjam nos horizontes de nosso País, obnu bi lan do as cons ciên ci as e pre ju di can do a vida so cial brasileira.
Sr. Presidente, se produzimos, hoje, 72 milhões
de qui lo watts ou 72 mil me ga watts de ener gia elé tri ca,
isso se deve em gran de par te, re al men te, à Ele tro brás
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e à Eletronorte, criadas precisamente para promover
o desenvolvimento dessa área, de fundamental importância para a vida econômica e social do Brasil.
São estatais que cumpriram o seu papel e o fizeram
muito bem.
Há cinco anos, Sr. Presidente, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal constituíram uma Comissão mista de Parlamentares, da qual fui o Presidente,
para visitar a Grã-Bretanha e examinar ali o que se fez
em matéria de privatizações. Foi o modelo que se exportou para muitos países. Verificamos que lá, embora
as empresas estatais funcionassem muito bem, com
boa direção e seriedade, privatizadas elas passaram a
prestar um serviço muito melhor àque les que de les pre cisavam e ainda muito mais baratos do que antes.
É o que se bus ca nes te mo men to no Bra sil e é o
que se faz no mun do in te i ro, in clu si ve nos an ti gos pa íses comunistas. A União Soviética detinha toda a sua
economia em regime estatal. Assim era também com
outros países, e todos eles caminham para a privatiza ção to tal, como um me ca nis mo de re to ma da do de senvolvimento.
Ainda há pouco, o Senador Carlos Patrocínio
mencionou o Proálcool. S. Exª, que também estudou
a matéria, demonstrou a importância desse projeto
de grande envergadura e com excelentes resultados,
que se iniciou no Brasil. Um projeto que entusiasmou,
inclusive, o Banco Mundial, porque todo ele foi financiado pelo BIRD.
Chegamos a conclusões extraordinárias: o
Proálcool, no topo de seu funcionamento, fornecia,
por meio do bagaço da cana-de-açúcar, algo em torno de 10% da energia elétrica consumida. E mais: ge rador intensivo de mão-de-obra, o Proálcool era um
instrumento benfazejo à sociedade brasileira.
Foi abandonado, lastimavelmente abandonado,
quan do ele ca mi nha va exa ta men te para se tor nar um mecanismo extraordinário do desenvolvimento deste País.
Precisamos, agora, urgentemente, recomeçá-lo, re e di tá-lo, re in se ri-lo na eco no mia do País, para
que se tenha não apenas a geração intensiva de empregos mas também para que se produza uma energia forte, uma energia saudável em nosso País.
Sr. Presidente, poucas pessoas se recordam
das di fi cul da des, das vi cis si tu des, dos tor men tos para
a construção da Usina de Tucuruí. Quando se imaginou a construção de Tucuruí, desde logo verificou-se
que não haveria consumidor para tão vasta energia a
ser ali produzida.
Pensou, então, o Governo Federal em instalar,
no Maranhão, a Alcoa, produtora de alumínio, e que
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consome, também, intensivamente, energia elétrica.
A Albrás, no Pará, no mesmo sentido. Com a instalação dessas duas grandes indústrias, foi possível, então, partir-se quase que para a aventura da construção de Tucuruí. Hoje, está aí Tucuruí, produzindo cer ca de 8 milhões de quilowatts – 8 mil megawatts, exportando energia elétrica para o Sul do País, graças
também ao linhão que se construiu recentemente,
partindo de Imperatriz, no Maranhão, e chegando a
Brasília, passando pelo Estado de Tocantins, cujos
representantes aqui se encontram. Com esse linhão,
que tem como central redistribuidora de energia elétrica para o todo o Brasil o Município de Imperatriz,
uma grande central em Imperatriz, foi possível, não
apenas economizar significativamente energia, algo
em torno de 600 mil quilowatts, graças simplesmente
à existência do linhão, como também fazer com que
onde falta energia recebê-la de onde está sobrando,
eventualmente.
Mas, uma de duas: ou nós caminhamos rapidamente para a construção de novas usinas hidrelétricas
– e já es tão pro je ta das tan tas no Ma ra nhão e em To cantins, entre as quais Serra Quebrada, em Imperatriz e a
Usina de Estreito, além de outras no próprio Estado de
Tocantins –, ou dentro de muito pouco tempo vamos
amargar a falta de energia elétrica neste País.
Tenho um projeto que lamentavelmente dormita
pelas ga ve tas e pe las Co mis sões do Se na do Fe de ral,
estimulando exatamente a criação de um instituto
para cuidar das energias alternativas: energia eólica
sobretudo, e energia solar.
É preciso que se caminhe rapidamente para uma
solução dessa natureza. Não podemos ser, primeiramente, atropelados pelos grandes problemas para depois tomarmos as providências, que não são tão difíceis. Precisamos andar com rapidez para que tais problemas não avassalem a economia do nosso País.
O Sr. Leomar Quintanilha (Bloco/PPB – TO) –
Permite-me, V. Exª, um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
eminente Senador Leomar Quintanilha.
O Sr. Leomar Quintanilha (Bloco/PPB – TO) –
Nobre Senador Edison Lobão, eu gos ta ria de apro ve itar esse momento importante do pronunciamento de
V. Exª para fazer um comentário complementar que
eu, na minha fala, abordando exatamente a questão
da es cas sez da ener gia elé tri ca e as al ter na ti vas pos síveis que o País deve buscar – e já começa a buscá-las – esqueci-me de mencionar a possibilidade
das termoelétricas. Aliás, investimentos expressivos
já estão sendo feitos nesse sentido com o duto que
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traz o gás da Bolívia – e o nosso próprio gás, pois temos um potencial enorme de produção de gás e vamos comprar gás da Argentina também. E imagino
que o prazo de maturação da construção de termoelé tri ca é bem mais cur to, mu i to mais bre ve do que o de
energia hidrelétrica. Portanto, essa é também uma
das alternativas com que o País conta e pela qual
está optando. E vai conseguir rapidamente superar
esse mo men to im pac tan te ca u sa do pela es cas sez da
precipitação pluviométrica. Foi efeti va men te a falta de
chu va nos ní ve is em que vi nha ocor ren do no País, no tadamente nas Re giões Nor des te – que V. Exª tão bri lhantementerepresenta – e Su des te que es tão pro vocan do esse ní vel tão ba i xo de ge ra ção de ener gia elé trica no País. Portanto, acre di to que as ter mo e lé tri cas
também se rão uma al ter na ti va im por tan te para o País
se reequilibrar desse susto e não refrear e não impedir esse esperado crescimento econômico.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Penso eu
que não apenas uma solução rápida, Senador Leomar Quintanilha, como também uma solução indispensável, porque, do ponto de vista de hidroelétricas,
não podemos produzir no Brasil, segundo os melhores estudos técnicos já existentes, além de 130 ou
140 mil megawatts, porque todos os nossos rios se
esgotarão nas fronteiras dessa produção. E, a partir
daí, quando dobrar o consumo no Brasil, que hoje é
de 72 milhões de quilowatts, como ampliaremos o
nosso crescimento, o nosso progresso, e como abas teceremos o Bra sil?
Temos que caminhar, realmente, para soluções
desta natureza: sejam as termoelétricas, sejam as
usinas nucleares, sejam aquelas que produzirão
energias alternativas.
Quando leio, Sr. Presidente, críticas que ainda
se fazem ao processo de pri va ti za ção em nos so País,
indago-me por que fal ta aos crí ti cos a ade qua da se renidade para avaliar os resultados alcançados por uma
nova política econômica bem-sucedida em todo o mundo. O Estado paternalista está obsoleto e findo. Se o
Estado mo no po lis ta se fez ne ces sá rio em al gu ma eta pa
de determinadas Na ções, en tre as qua is o Bra sil – re co nheço –, essa época, dita áurea, deteriorou-se até a
exaustão, e teve de ser alterada, revertida, virada pelo
avesso para a salvação das economias.
Temos o testemunho do exemplo soviético, e
mesmo do exemplo chinês, para se constatar que até
os países do regime monopolista tiveram que se impor às po lí ti cas eco nô mi cas que an tes abo mi na vam.
É fato que, no processo de privatização brasileiro, nem sempre as coisas correm segundo o figurino
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desejado por nós, políticos, ou por parcelas da opinião pública. Mas esses hiatos não comprometem a
filosofia privatista, adotada por todas as nações que
buscam o desenvolvimento.
No Brasil, temos as Agências reguladoras, incumbidas de fiscalizarem, coordenarem e orientarem
asconcessionárias dos empreendimentos oferecidos
à licitação. Eles têm realizado um trabalho de grande
eficiência,geralmente desconhecido da opi nião pú blica em toda a sua inteireza. O Estado pode desobrigar-se do ônus de assumir o desgastante controle de
ser vi ços que não se ade quam à sua mis são de go ver nar graças a essas Agências, sobre as quais pesa a
grande responsabilidade de buscar a eficiência desejada das concessionárias, sem subestimar, em nenhum momento, o interesse dos consumidores brasileiros – em nome dos quais, afinal, tudo se decide e
tudo se realiza.
Nes te caso, está a Agên cia Na ci o nal de Ener gia
Elétrica – ANEEL. Sua missão institucional é de ”proporcionar condições favoráveis para que o mercado
de ener gia elé tri ca se de sen vol va com equi lí brio en tre
os agentes e em benefício da sociedade“.
Com três anos de existência, tem desenvolvido
um trabalho hercúleo para cumprir sua missão.
Objetivando a universalização do fornecimento
de energia pelas 64 concessionárias de distribuição
de todo o País, a Aneel busca viabilizar a ambiciosa
meta do Governo Federal de assegurar, até o ano
2005, aces so à ener gia elé tri ca a to dos os bra si le i ros.
Dados do IBGE mostram que, em 1996, 92,3%
das residências brasileiras eram servidas por luz elé trica, índice que subiu para 94,5% em 2000. Foram
beneficiadas centenas de cidades e localidades que
jamais tinham usufruído do benefício da energia elétrica, nelas resultando inesperados surtos de desenvolvimento.
A par da sua missão fiscalizadora e de orientação técnica que assegure a qualidade dos serviços
de energia elétrica a todos os consumidores do Brasil, a Aneel também se devota ao objetivo, fundamental para o desenvolvimento nacional, de estabelecer
as condições para o aumento da oferta de energia
elétrica, a fim de suprir o crescimento de demanda
previsto para os próximos anos. Programas são desenvolvidos, que se inserem no âmbito do Plano Plurianual 2000/2003, sintonizados com as diretrizes es tabelecidas pelo Governo Federal.
No final de 1998, a capacidade instalada nacional alcançava 62,2 mil megawatts. O objetivo é ampliar tal ofer ta em cer ca de 20 mil me ga watts. Para tan to,
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estão sendo adotadas ações múltiplas. Além da ampliação da geração hidrelétrica, que é a vocação brasileira, e da expansão da rede de transmissão, busca-se, com grande otimismo, o aumento da participação das usinas ter me lé tri cas a gás natural e coogeração; incentivam-se as fontes de energias renováveis
(eólica, solar etc), objeto, aliás, de pro je to em tra mi tação que apresentei nesta Casa; programam-se a importação de energia elétrica de países vizinhos e o
uso racional de energia mediante programas de eficiência energética e de pesquisa.
Das vinte e três usinas que se encontravam pa ralisadas em 1994, quinze foram concluídas, num total de 8.229 megawatts e in ves ti men tos de R$11,9 bilhões, cerca de dois terços de capital privado, providen ci an do-se a con clu são das de ma is com a par ce ria
privada.
A política da Aneel, na fiscalização, é a de exer cê-la para prevenir problemas e corrigir irregularidades, sempre atenta para a satisfação dos consumidores. Analisa as falhas no abastecimento, os níveis de
tensão incorretos, os índices de qualidade fora dos padrões estabelecidos. Em relação ao atendimento ao
consumidor, está entre outras de suas tarefas exigir das
concessionárias lo ca is de aten di men to com es tru tu ra física ou de pessoal adequada, cortesia no atendimento,
além de outras providências de seu dever.
A Aneel, no ano passado, assinou dois mil convênios com o Instituto Nacional de Metrologia (Inmetro) para aferir, por amostragem, os medidores de luz
dos con su mi do res, evi tan do com isso a ocor rên cia de
cobranças indevidas nas contas.
Várias punições foram impostas a concessionárias, notadamente as referentes aos ”apagões“ de
março de 1999, inclusive empresas estatais, penalizadas com multas já pagas. A principal preocupação
da Agência, porém, foi determinar às empresas envolvidas a execução de medidas que visam modernizar e aumentar a segurança do sistema interligado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho es perança de que a Agência Nacional de Energia Elétrica, em pleno funcionamento, possa, de fato, constituir-se em uma es pé cie de ca ta pul ta do de sen vol vi mento nessa área fundamental da economia deste País.
Os problemas com energia elétrica e com a distribuição de água potável são fundamentais, e todos
nós, Governantes e Parlamentares, não podemos,
em momento algum, negligenciar as providências e
as ações em torno dessas questões vitais para o
crescimento do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Ata da 32ª Sessão Não Deliberativa
em 10 de abril de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão, Antero Paes de Barros
Mozarildo Cavalcanti e Casildo Maldaner
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor Mo zarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 107, de 2001 (nº 316/2001, na origem), de 6
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câ ma ra nº 85, de 2000 (nº 2.534/2000, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dá nova redação ao art. 46 da Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que dispõe sobre os Registros
Públicos, sancionado e transformado na Lei nº
10.215, de 6 de abril de 2001.
PARECERES
PARECERES Nºs 150, E 151, DE 2001
Sobre o Diversos nº 19, de 1997, referente às Decisões nºs 279/95 e 124/97, ambas do Tribunal de Contas da União, a respeito do controle exercido pela Empresa
Centrais Elétricas Brasileira S/A –
ELETROBRÁS sobre a Itaipu Binacional.
PARECER Nº 150, DE 2001
(Da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional )
Relatora: Senadora Emília Fernandes
I – Relatório
Mediante o Avi so nº 142-SGS-TCU, de 4 de abril
de 1997, o Senhor Presidente do Tribunal de Contas

da União encaminha ao Presidente do Senado Federal cópia da Decisão nº 124/97, adotada por aquele
Tribunal na sessão de 2 de abril corrente, relativa à
apreciação do Relatório de Auditoria levada a efeito
na Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS,
TC-015.898/95-4, do qual foi Relator o Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
2. A Decisão do TCU tem como objetivo básico
cobrar, de autoridades do Poder Executivo e do Congresso Nacional, providências no sentido de serem
oferecidas ao Tri bu nal de Con tas as con di ções ne cessárias ao exercício da fiscalização sobre a Itaipu Binacional, a teor do disposto no inciso V, do art. 71, da
Constituição Federal, de forma a superar problema
que a Corte vem enfrentando há vários anos. Citado
dispositivo da Carta Magna tem a seguinte redação:
”Art. 71. O controle externo, a cargo do
Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao
qual compete:
............................................................
V – fiscalizar as contas nacionais das
empresas supranacionais de cujo capital social a união participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;
3. Recorde-se que a Itaipu Binacional foi criada
com base no Tratado fir ma do en tre a Re pú bli ca Fe derativa do Brasil e a República do Paraguai em 26 de
abril de 1973, com a finaliciade de possibilitar o apro veitamento hidroelétrico do rio Paraná – pertencente
em do mí nio aos dois Pa í ses, des de e in clu si ve o Sal to
Grande de Sete Quedas ou Salto de Guaira até a foz
do rio Iguaçu. Sua constituição foi efetivada, do lado
brasileiro, pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
ELETROBRÁS e, do lado paraguaio, pela Administración Nacional de Eletricidad – ANDE. Sua constituição e gestão são absolutamente paritárias entre os
dois países, o que lhe confere características legais e
regulamentares muito especiais.
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4. Na De ci são nº 124/97, ago ra ado ta da, o Tri bu nal decidiu:
”8.1. determinar à Eletrobrás que adote as providências necessárias com vistas a
tornar efetivo e sistemático o seu controle
sobre a Itaipu......"
”8.2. determinar à 9º Secretaria de
Controle Externo – SECEX que, por meio de
diligência in loco de forma a subsidiar o
exame das contas anuais pertinentes (de
1995)............"
”8.3. solicitar ao Senhor Presidente do
Congresso Nacional informações sobre providências que porventura tenham sido adotadas, em razão da Decisão nº 279/95 –
TCU – Plenário, de 21 de junho de 1995,
com vistas a possibilitar a ação jurisdicional
desta Corte de Contas sobre a Itaipu Binacional;“
5. Para uma melhor compreensão da matéria,
faz-se mister trazer à tona alguns fatos ocorridos ao
longo do processo. Citada Decisão nº 279/95 foi adotada pelo Tribunal em 21 de ju lho de 1995, de cor ren te
da apreciação da Representação formulada pela 9º
Secretaria de Controle Externo – SECEX, que trazia
os resultados de estudos levados a efeito em relação
ao en qua dra men to nor ma ti vo da Itaipu Bina ci o nal, de
modo que o Tribunal possa oportunamente regulamentar por ato normativo próprio a competência con ferida pelo art. 71, inciso V, da Constituição Federal,
ou sub me ter a ma té ria à Con si de ra ção do Con gres so
Nacional, conforme decisão tomada na Sessão de 21
de março de 1990.
6. Para a realização dos estudos foi constituída
Comissão especial, com a participação de técnicos
do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral do Paraguai. Os estudos levados a efeito
por essa Comissão mostraram, no entanto, que o
assunto era ainda mais complexo do que se imaginava, a começar pelas características especialíssimas da Itaipu, decorrentes da sua condição de binacionalidade e gestão paritária entre os dois países.
7. A competente instrução daquele Relatório trazia, em pormenores, as razões do impedimento da
ação fiscalizadora do Tribunal de Contas, alicerçando-se muitas vezes na opinião de juristas consagrados, dentre os quais destacamos a do Dr. Luiz Rafael
Meyer, então Consultor-Geral da República no Parecer
nº FC-27, de 8 de março de 1990 (DOU de 13-8-90):
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”Itaipu não está sujeito, de conseguinte, às normas aplicáveis a agentes públicos
e entidades públicas nacionais sob formas
de inspeção administrativa ou supervisão hierárquica, e de controle interno ou externo,
constantes do direito constitucional ou administrativo brasileiro, mesmo que os seus
agentes não possam, de modo algum, ser
considerados funcionários internacionais.
Aliás, as previsões do texto constitucional e das leis administrativas, com relação
a entes, responsabilidades e processos sujeitos aos mecanismos de controle, não se
compadecem com realidades e conceitos do
ordenamento jurídico binacional, que, por
distintos e peculiares, àquelas não se subsomem. O controle exercido pela jurisdição
nacional somente se estenderá até o momento administrativo e financeiro e a entidade responsável, compreendidos no seu espaço jurídico, cessando necessariamente
desde quando transpostos os seus lindes.“
8. Dessa forma, o caráter de absoluta paridade
de di re i tos e obri ga ções do Bra sil e do Pa ra guai so bre
a Ita i pu tra duz-se numa uni da de ge ren ci al, fi nan ce i ra,
operacional indivisível, o que im pos si bi li ta fa lar-se em
”contas nacionais“, corpos diretivos, responsabilidades e outros aspectos da vida Empresa, de um ou de
outro País. Em con se qüên cia, a ges tão da Ita i pu su jeita-se exclusivamente ao seu Estatuto e, subsidiariamente, ao direito internacional público. Aduz-se que
nem o Esta tu to, nem o re gu la men to da Ita i pu Bi na ci onal prevêm a fiscalização de sua gestão pelas entidades superiores de controle de ambos os países.
9. A ausência de tal previsão nos Estatutos da
empresa pode ser explicada pelo fato de que à época
de ne go ci a ção do tra ta do cor res pon den te, a cons ti tu ição vigente não dispunha sobre a fiscalização, pelo
TCU, das contas das empresas transnacionais nas
quais a União detinha alguma participação.
10. Os idealizadores da empresa previram, no
entanto, formas de controle interno e externo de sua
gestão; aquele exer ci do pelo seu pró prio Con se lho de
Administração, e este a cargo da Eletrobrás, do lado
brasileiro, e da ANDE, pelo Paraguai. Além dis so, previu-se a realização de auditoria externa por empresa
especializada contratada para realizar a verificação
periódica do Balanço Geral e das Demonstrações da
Conta de Resultados.
11. As informações obtidas por ocasião da auditoria na Eletrobrás, mostram, no entanto que os me-
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canismos de controle idealizados pelos criadores da
Itaipu Binacional não vêm sendo nem efetivos, nem
sistemáticos (verbís):
“ – a Eletrobrás não realiza auditoria
sistemática em Itaipu, ante a falta de previsão nesse sentido nos atos que a regem;
” – os controles exercidos pela Eletrobrás sobre Itaipu têm caráter informal e descontinuado;
“– tanto a Eletrobrás quanto a ANDE
obedecem, além do Tratado Brasil-Paraguai,
o Direito Internacional.“
12. Dessa forma, as informações trazidas ao
processo parecem demonstrar que o modelo de controle definido pelos idealizadores da Itaipu Binacional
mostrou-se ineficaz e inadequado, o que indica a necessidade de sua revisão, o que poderá ser feito mediante a introdução de alterações no Tratado firmado
entre os dois países, conforme, inclusive, indicado
pelo próprio Tribunal em sua De ci são nº 279 de 1995,
TC nº 003.064/93-0, do qual foi Re la tor o Mi nis tro Homero Santos, cujos itens mais importantes são:
“8.1. levar ao conhecimento do Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
para adoção das providências que Sua
Excelência entender cabíveis à espécie, que
o Tribunal de Contas da União encontra-se
impossibilitado de exercer a ação jurisdicional sobre a empresa Itaipu Binacional, em
cumprimento ao disposto no art. 71, inciso
V, da Constituição Federal, ante a ausência
de previsão nesse sentido nos atos que a
regem, considerando a submissão da mencionada Empresa ao regime de direito internacional, fazendo-se imperiosa, nessas circunstâncias, a modificação das normas estatutárias e regimentais da Itaipu, em comum acordo com o Governo do Paraguai,
com vistas a incluir esse procedimento de
fiscalização, o qual também está previsto na
Constituição daquele País;
8.2. dar ciência ao Exmº Sr. Presidente
do Congresso Nacional, para as providências cabíveis à espécie, que a competência
atribuída ao Tribunal, nos termos do art. 71,
inciso V, da Constituição Federal, relativamente à fiscalização das contas nacionais
da empresa ltaipu Binacional, encontra-se
prejudicada, uma vez que a administração
dessa Entidade é conduzida de forma paritária entre Brasil e Paraguai, encaminhan-
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do-se-lhe, para maior compreensão da matéria, cópia desta Decisão, bem como do
Relatório e Voto respectivos;
13. Por outro lado, segundo dispõe o inciso VIII
do art. 84 da Constituição Federal, a competência
para a adoção das providências necessárias à introdução das alterações no Tratado Brasil-Paraguai, é
privativa do Presidente da República, conforme abaixo indicado:
“Art 84. Compete privativamente ao
Presidente da República:
..............................................................
VIII – celebrar tratados, convenções e
atos internacionais, sujeitos a referendo do
Congresso Nacional;
14. Assim, na medida em que a solução não
depende de ação legislativa, refoge ao Congresso
Nacional qualquer possibilidade de iniciativa nesse
campo, a não ser uma eventual responsabilização,
por omissão, das autoridades responsáveis pela solução do problema ou uma atuação puramente política, junto ao Senhor Presidente da República.
II – Conclusões
Diante do acima exposto, podemos concluir o
seguinte:
a) pelo conhecimento de que o controle externo a ser exercido pelo Congresso Nacional, com o
auxílio do Tribunal de Contas da União sobre a Itaipu Binacional, está prejudicado, em razão das especificidades normativas da empresa;
b) o caminho para solução do problema é a introdução de alterações no Tratado celebrado entre o
Brasil e o Paraguai e, em conseqüência, nos Estatutos e Regulamentos da empresa, de forma a prever
formas de controle externo pelos Poderes legislativos de ambos os países sobre a empresa;
c) a competência para negociar novas condições no mencionado tratado, de forma a introduzir
as alterações necessárias, é privativa do Senhor
Presidente da República;
d) a única medida que resta ao Congresso
Nacional é a da atuação política junto ao Sr. Presidente da Repúlica, providência que pode ser feita,
também, e certamente com maior proveito, pelo Tribunal de Contas, que, além de dispor da compe tência institucional para tanto, é detentor dos por menores sobre a matéria.

464

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 2001

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

III – Voto
Diante do exposto, voto no sentido de que a Co missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
adote as seguintes providências:
a) dar conhecimento ao Senhor Presidente da
Re pú bli ca do in te i ro teor des te Pa re cer, para que ado te as providências que entender cabíveis;
b) encaminhar requerimento de informações ao
Senhor Ministro das Minas e Energia para que informe as providências adotadas no sentido de atender
às determinações do Tribunal de Contas da União;
c) encaminhar cópia deste Parecer para conhecimento da Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le desta Casa, por se tra tar de ma té ria de sua com pe tên cia;
d) encaminhar cópia deste Parecer ao Tribunal
de Contas da União, para conhecimento e adoção
das medidas que considerar pertinentes.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1997. – José
Sarney, Presidente – Emília Fernandes, Relatora –
José Agripino – Ludio Coelho – Carlos Wilson –
Levy Dias – Bello Parga – Jader Barbalho – Bernar do Ca bral – Hum ber to Lu ce na – Ro meu Tuma –
Abdi as Nas ci men to – Be ne di ta da Sil va – Ro ber to
Freire.
PARECER Nº 151, DE 2001
(Da Comissão de Fiscalização e Controle)
Relator: Senador Jefferson Péres
I – Relatório
O Senhor Presidente do Tribunal de Contas da
União, mediante os Avisos nºs 176-SGS-TCU/95 e
l42-SGS-TCU/97, en ca mi nha ao Pre si den te do Se nado Federal cópia das Decisões nºs 279/95 e 124/97,
ambas adotadas pelo Plenário daquele Tribunal.
Na Decisão nº 279/95-TCU—Plenário, o Tribunal analisou a representação formulada pela 9ª
SECEX so bre a fis ca li za ção da Ita i pu Bi na ci o nal e deliberou por:
– levar ao conhecimento do Exmº Senhor Presidente da República que se encontra impossibilitado
de exercer ação jurisdicional sobre a referida empresa;
– autorizar a realização de auditoria na Eletrobrás, com o objetivo de avaliar os controles exercidos
por aquela empresa sobre a administração da Itaipu
Binacional.
Já na Decisão nº 124/97-TCU-Plenário, o Tribunal apreciou o Relatório de Auditoria levada a efeito
na
Centrais
Elétricas
Brasileiras
S.A.,
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ELETROBRÁS, TC-015.898/95-4, tendo como Relator o Ministro Carlos Átila Álvares da Silva.
No Senado Federal, este Diversos nº 19 foi distribuído às Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional e de Fiscalização e Controle. Naquela
Co mis são, o as sun to foi re la ta do pela No bre Se na do ra Emília Fernandes, que teceu importantes considerações sobre o processo de fis ca li za ção e con tro le da
Itaipu Binacional, cujo exercício se acha prejudicado,
em ra zão de ine xis tir, no tra ta do fir ma do en tre o Bra sil
e o Paraguai, qualquer dis po si ção so bre a competência e o processo de fiscalização e controle da empresa.
O referido tratado foi firmado pelos dois países
em 26 de abril de 1973, com a finalidade de possibilitar o aproveitamento hidroelétrico do rio Paraná, e
sua constituição foi efetivada, do lado brasileiro, pela
Centrais Elétricas Brasileiras S. A., – ELETROBRÁS
e, do lado paraguai, pela Administración Nacional de
Eletricidade – ANDE. Sua constituição e gestão são
absolutamente paritárias entre os dois países, o que
lhe confere características legais e regulamentares
muito especiais.
Após um alentado relatório, a Senadora Emília
Fernandes conclui o seguinte:
“a) pelo conhecimento de que o controle externo a ser exercido pelo Congresso
Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União sobre a Itaipu Binacional, está
prejudicado, em razão das especificidades
normativas da empresa;
b) o caminho para solução do problema é a introdução de alterações no Tratado
celebrado entre o Brasil e o Paraguai e, em
conseqüência, nos Estatutos e Regulamentos da empresa, de forma a prever formas
de controle externo pelos Poderes legislativos de ambos os países sobre a empresa;
c) a competência para negociar novas
condições no mencionado tratado, de forma
a introduzir as alterações necessárias, e privativa do Senhor Presidente da República;
d) a única medida que resta ao Congresso Nacional é a da atuação política junto ao Sr. Presidente da República, providência que pode ser feita, também, e certamente com maior proveito, pelo Tribunal de Contas, que, além de dispor da competência
institucional para tanto, é detentor dos pormenores sobre a matéria."

ABRIL 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

05844 Qu ar ta-feira 11

465

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O voto da Relatora, aprovado pela unanimidade
dos mem bros da que la Co mis são pre sen tes à ses são,
foi no sentido de:
a) dar conhecimento ao Senhor Presidente da República do inteiro teor deste Parecer, para que adote as providências que
entender cabíveis;
b) encaminhar requerimento de informações ao Senhor Ministro das Minas e
Energia para que informe as providências
adotadas no sentido de atender às determinações do Tribunal de Contas da União,
c) encaminhar cópia do Parecer para
conhecimento da Comissão de Fiscalização
e Controle desta Casa, por se tratar de matéria de sua competência;
d) encaminhar cópia deste Parecer ao
Tribunal de Contas da União, para conhecimento e adoção das medidas que considerar pertinentes."
Segundo nosso entendimento, a análise feita
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na cional e as decisões que adotou na Sessão de 8 de
maio de 1997, abordou todos os aspectos relevantes
e deu o encaminhamento mais adequado à matéria,
não merecendo de nossa parte qualquer reparo ou
adendo. Com efeito, é inconcebível que a Itaipu Bi nacional fique fora do alcance da lei, em termos do con trole externo a ser exercido por ambos os países que
a constituíram, sendo urgente a necessidade de serem introduzidas al te ra ções no cor res pon den te Tra tado celebrado entre Brasil e Paraguai.
II – Voto
Diante do exposto, propomos que esta Comissão de Fiscalização e Controle tome conhecimento
da matéria e delibere por recomendar que o Senado
Federal envie cor res pon dên cia ao Itamaraty solicitando daquele Ministério a adoção de providências para
introduzir modificações no Tratado celebrado entre
Brasil e Paraguai. A modificação deverá prever formas de controle externo sobre a Itaipu Binacional, a
serem exercidas pelos Poderes Legislativos de ambos os países.
Sala das Co mis sões, 25 de agos to de 1999. – Romero Jucá, Presidente – Jefferson Peres, Relator –
Romeu Tuma – Luiz Pontes – Eduardo Suplicy –
José Eduardo Dutra – Geraldo Althoff – Bello Parga
– João Alberto Souza – Hugo Napoleão.
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Com referência aos Pareceres da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional e da Comissão de Fiscalização e
Controle sobre o Diversos nº 19, de 1997, a
Presidência encaminhará seus respectivos
textos às autoridades neles mencionadas.
PARECER Nº 152, DE 2001
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício “S” nº 53, de 2000,
(nº 2639-1/2000, na origem) do Banco
Central do Brasil, que encaminha ao Senado Federal relatório sobre a operação
de troca de títulos do tipo Brady por um
novo título do tipo Global, concluída em
17 de agosto de 2000
Relator: Senador José Fogaça
I – Relatório
O Presidente do Banco Central do Bra sil, em con formidade com o art. 5º da Resolução nº 69, de 1996,
en ca mi nha ao Se na do Fe de ral re la tó rio so bre ope ra ção
de troca de títulos do tipo Brady por um novo título do
tipo Global, conduzida por aquele Banco Central, na
qualidade de agente do Tesouro Nacional.
Infor ma o Pre si den te do Ban co Cen tral que a ope ração foi concluída com bastante sucesso em 17 de
agosto de 2000, resultando na emissão e colocação de
títulos do tipo Global pelo governo brasileiro no mercado in ter na ci o nal, no va lor de US$5.157.311.000,00 (cinco bilhões, cento e cinqüenta e sete milhões, trezentos
e onze mil dólares estadunidenses).
Essa operação financeira possibilitou a retirada
do mercado de bônus do tipo Brady com valores de
face perfazendo um total de USD5.399.866.282,01
(cin co bi lhões, tre zen tos e no ven ta e nove mi lhões, oi tocentos e sessenta e seis mil, duzentos e oitenta e
dois dólares estadunidenses e um centavo).
Inicialmente, cabe destacar que a operação tro ca de títulos Bradies por Bônus Global foi realizada
mediante processo competitivo sob a forma de leilão
eletrônico, inteiramente realizado por meio da Internet. Logicamente, essa sistemática utilizada para a
realização da operação de troca de títulos se, por um
lado, implicou maior participação e competitividade
entre investidores, por outro poderia ensejar oscilações de preços dos papéis, uma vez que a operação
ficaria aberta para a oferta dos investidores durante
um período de quatro dias úteis.
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Para evitar a ocorrência de mecanismos que poderiam prejudicar os resultados da operação de troca,
adotou-se critérios para o leilão que evitaram operações de arbitragem entre os títulos antigos e os novos:
a de fi ni ção dos pre ços a se rem ofe re ci dos pe los bradies deveriaobservar uma re la ção fixa en tre os spreads
desses papéis e o spread de um bônus global. Esse
critério permitiu que, no encerramento do leilão, fossem determinados preços de troca para os títulos bradies em ní ve is com pa tí ve is com aque les pra ti ca dos no
mercado quando do anúncio da transação desejada.
Outra característica mar can te des sa úl ti ma operação de tro ca de tí tu los da dí vi da ex ter na, tal vez aqui
residindo seu aspecto mais significativo, re pre sen ta o
prazo de resgate de 40 anos dos novos bônus Glo bal.
A operação é inédita; não apenas pela característica
da emissão de prazo tão longo realizada por um país
emergente no mercado de capitais internacional. É
singular, também, por incorporar a possibilidade de
resgate antecipado parcial ou total da obrigação, a
partir do 15º ano. Sem dúvida, essa característica
permitirá ao Brasil, ao exercer a referida opção, usufruir da melhora de suas condições econômico-financeiras, refinanciando, no futuro, o título ora
emitido, a custos menores e compatíveis com a nova
realidade do País.
Na seleção dos agentes da operação, foram ob servados os princípios basilares consagrados na Lei
nº 8.666, de 21-6-1993, recaindo a es co lha na ins ti tu ição que apresentou a proposta de operação que me lhor atendeu aos objetivos definidos para a administra ção do pas si vo ex ter no bra si le i ro. Entre as di ver sas
propostas recebidas, a estrutura recomendada pelo
ban co Gold man Sachs & Co. foi a ven ce do ra: foi a que
se ajus tou ao ob je ti vo bá si co de alon gar os pra zos da
dívida. Ressalte-se que essa instituição conta com
vas ta ex pe riên cia na exe cu ção de ope ra ções da na tureza pretendida, tanto no Brasil como em outros países emer gen tes. Foi, as sim, o agen te co or de na dor do
atual processo de troca de títulos, que contou ainda
com a participação de mais dois bancos de investimentos, o Chase Secu ri ti es mc. e o Mor gan Stan ley &
Co. Inc., de forma a que fosse alcançado o maior número possível de investidores.
No que diz respeito às comissões negociadas
com os agentes da operação, o Banco Central informa que foi acordado o pagamento de 0,50% sobre o
valor de face do novo título. Foram realizados, também, gastos relativos a advogados no exterior, impressão e distribuição dos prospectos, publicidade,
listagem dos títulos na Bolsa de Luxemburgo e registro
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junto à Securities and Exchange Comission (SEC), nos
Estados Unidos da América. Todos esses, gastos típicos e de praxes em operações da espécie.
Conforme o Relatório, dentre as vantagens básicas da operação de troca, destacam-se: o ganho fi nanceiro decorrente da diferença entre os rendimentos de cada um dos títulos bradies substituídos e os
do novo título tipo global; o impacto sobre o perfil futuro de pagamentos por parte do Tesouro Nacional e
o in cre men to das re ser vas in ter na ci o na is do País, em
decorrência da liberação de garantias vinculadas aos
títulos antigos.
Com efe i to, “Com pa ra das as con di ções fi nan ceiras do novo título com as dos títulos Bradies retirados, o resultado é uma economia para o PaÍs de
US$144 milhões expressos em valor presente. Adema is, a tran sa ção de tro ca pro por ci o nou uma re du ção
de US$243 milhões no estoque da dívida de responsabilidade do Tesouro Nacional e o ingresso de
US$312 milhões em recursos decorrentes da liberação de ga ran ti as vin cu la das aos bô nus ao Par cer e de
Des con to, que vi e ram re for çar as re ser vas in ter na ci onais do País. Em termos de perfil de pagamentos, lo grou-se um alivio de US$983 milhões, ao longo dos
próximos 10 anos, em juros e amortizações”.
É o Relatório.
II – Voto
A Re so lu ção nº 69, de 1996, do Se na do Fe de ral,
“autorizou a União a realizar operações de recompra
e de reestruturação dos títulos da dívida externa brasileira, con tem plan do a aqui si ção dos tí tu los, com de sá gio, no mer ca do se cun dá rio, a emis são de no vos tí tu los para subs ti tu ir os an ti gos ou ou tras mo da li da des
de ope ra ções”, com o ob je ti vo de re du zir o es to que ou
os encargos da dívida, alongar os prazos de seu paga men to, ou ajus tar o per fil do en di vi da men to ex ter no
do setor público brasileiro.
Esta Resolução estabeleceu, também, conforme art. 5º, que o Banco Central prestará contas ao
Senado Federal, mediante o envio de relatório circunstanciado sobre cada operação realizada e que
esta Comissão emitirá o seu respectivo parecer (cf. §
4º do citado art. 5º).
O Banco Central, em cumprimento às determinações da referida Resolução, encaminha a esta
Casa a presente operação de troca de títulos da dívida, concluída em 17 de agosto último.
Em nosso entendimento, o presente relatório
atende aos requisitos estabelecidos pela referida Re solução do Senado Federal, porquanto presta as in-
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formações e demonstra os benefícios auferidos com
a operação. Conforme relatado acima, os ganhos do
conjunto da operação são expressos, sobretudo, pelos ganhos financeiros de US$144,38 milhões, em
termos de valor presente, quando comparados aos
custos dos títulos que foram retirados do mercado;
pela re du ção de US$242,55 mi lhões no va lor do es to que da dívida externa de responsabilidade do Tesouro Nacional; pelo ingresso de US$311,73 milhões,
mediante liberação de garantias e redução no fluxo
de pagamentos de principal e juros no montante de
US$983,5 milhões, ao longo dos próximos 10 anos.
São expressivos, ainda, sobretudo por, no contexto do processo de gerenciamento do passivo externo do Tesouro Nacional, engendrar o alongamento, de forma singular, do prazo da dívida, com impactos, como vistos, positivos em termos do perfil de pagamentos de juros e de amortizações nos próximos
10 anos. Os bradies substituídos tinham uma vida
média de 7,7 anos, contra o prazo de 40 anos para o
novo título, proporcionando uma extensão de prazo
de 32,3 anos.
No nos so en ten di men to, o pre sen te re la tó rio demonstra a oportunidade e os benefícios alcançados
para o País com o exer cí cio da au to ri za ção con ce di da
pelo Senado Federal à União, em 1996; qual seja,
essa nova inserção no merca do fi nan ce i ro in ter na ci onal permitiu operações de troca de títulos por outros
mais vantajosos para o País, levando, em decorrência, à re du ção do es to que da dí vi da, dos cus tos fi nan ce i ros a ela as so ci a dos e ao alon ga men to do pra zos e
à melhoria do perfil de endividamento externo do setor público brasileiro.
Além das vantagens financeiras diretas, depreende-se que essa operação teve impacto positivo so bre as reservas cambiais, assim como sobre a situação fiscal federal, coitribuindo, portanto, para o encaminhamento de soluções para dois dos mais graves
problemasmacroeconômicos do País, na atualidade.
Em face do exposto, manifestamo-nos favoravel men te ao re la tó rio do Ban co Cen tral, ob je to do Ofí cio “S” nº 53, de 2000, e concluímos, assim, em conformidade com o art. 133, III, do Regimento Interno
desta Casa, pelo arquivamento do referido relatório.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2001. – Lúcio
Alcântara, Presidente – José Fogaça, Relator – Lau ro Cam pos (vencido) – Edu ar do Si que i ra Cam pos
– Pedro Piva – Arlindo Porto – Freitas Neto – Gerson Ca ma ta – José Agri pi no – José Edu ar do Du tra
– Gilberto Mestrinho – José Alencar – Osmar Dias
– Roberto Saturnino.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
RESOLUÇÃO Nº 69, DE 1996
Autoriza a União a realizar operações de recompra e de reestruturação
dos títulos da dívida externa brasileira,
contemplando a aquisição dos títulos,
com deságio, no mercado secundário, a
emissão de novos títulos para substituir
os antigos ou outras modalidades de
operações, com o objetivo de reduzir o
estoque ou os encargos da dívida, alongar os prazos de pagamento ou ajustar o
perfil do endividamento externo do setor
público brasileiro.
...........................................................................
Art. 5º O Banco Central do Brasil deverá prestar
contas ao Senado Federal, mediante o envio de relatório circunstanciado sobre cada operação realizada,
nas condições estabelecidas no artigo anterior, até
trin ta dias após a re a li za ção de cada ope ra ção, ou em
até dez dias úteis após as operações atingirem o
montante de US$500.000,000.00 (quinhentos milhões de dólares norte-americanos), cumulativamente.
§ 1º O relatório de prestação de contas deverá
ser abrangente e analítico, evidenciando o atendimento ao disposto no art. 2º desta Resolução, em es pecial no que res pe i ta à de mons tra ção dos be ne fí ci os
auferidos em cada ope ra ção, de ven do con tem plar necessariamente as seguintes informações:
I – preços dos títulos objeto de cada operação
de recompra, troca ou reestruturação;
II – cópia da documentação relativa à cada ope ração realizada, especialmente dos contratos de
eventuais novas emissões de títulos externos efetuadas ao amparo desta Resolução.
§ 2º Na hipótese de não cumprimento do estabelecido no caput deste artigo, é suspensa a autorização para o Banco Central do Brasil realizar qualquer outra operação de recompra ou de reestruturação dos títulos da dívida externa, até que seja atendida aquela exigência.
§ 3º No caso de qual quer das ope ra ções re a li za das não resultar em efetivo benefício para o País, a
critério da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se nado Federal, é automaticamente suspensa a autorização objeto desta Resolução, cabendo recurso ao
Plenário do Senado Federal.
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§ 4º Quando se tratar de operação cujo valor
atinja o limite de US$500,000,000.00 (quinhentos mi lhões de dólares norte-americanos), cumulativamente, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado
Federal deverá, no prazo de dez dias úteis, emitir parecer sobre o relatório de prestação de contas encaminhado pelo Ban co Cen tral do Bra sil, pe río do du rante o qual não poderão ser realizadas novas operações.
§ 5º O não cum pri men to do dis pos to no pa rá gra fo anterior, por parte da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, restabeleceautomaticamente as condições para a realização de novas ope rações.
...........................................................................
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.868, DE 11 DE ABRIL DE 1994
Dispõe sobre o depositário infiel de
valor pertencente à Fazenda Pública e dá
outras providências.
PARECER Nº 153, DE 2001
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 238, de 2000 (nº
465 2000, na Câmara dos Deputados),
que prova o texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Bolívia, celebrado em La
Paz, em 26 de julho de 1999
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Com apo io no art. 84, in ci so VIII, da Cons ti tu i ção
Federal, o Senhor Presidente da República submete
à consideração dos Senhores Membros do Congresso Nacional (fls. 4) o texto do Acordo de Cooperação
Educacional, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
Bo lí via, em La Paz, no dia 26 de ju lho de 1999. Acom panha o citado documento a Exposição de Motivos nº
330/DFRT/DCT/DCJ/DAI/DAMII-MIRE-KCEE, de 21
de setembro de 1999 (fls. 13), do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
2. Qu an do da sua re gu lar tra mi ta ção na Câ ma ra
dos Deputados, a matéria obteve, já na qualidade de
Projeto de Decreto Legislativo nº 465-A, de 2000, a
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aprovação das suas comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (Relator: deputado Cabo
Júlio – fls. 12 a 17 do Sumário anexo –, sendo pre sidente o Deputado Luiz Carlos Hauly), Educação e
Cultura (Relatora: Deputada Celcita Pinheiro – fls. 18
a 20 do citado Sumário) e de Constituição e Justiça e
de Redação (Relator: Deputado Professor Luizinho
–(fls. 21 e 22 do citado documento), com aprovação
do seu respectivo presidente, Deputado Ronaldo Ce sar Coelho (fls. 22 e 23, idem, idem).
É o relatório.
II – Análise
3. Brasil e Bolívia, imbuídos da importância de
que se reveste a área educativa em to dos os seus as pectos, especialmente no que respeita ao progressivo desenvolvimento científico e tecnológico em escala mundial, buscam, pelo presente acordo de coopera ção, a re ci pro ci da de ne ces sá ria para que am bos os
países possam, via excelência dos seus recursos hu manos, atingir o objetivo almejado. E o fazem por
meio de compromissos bilaterais claros e precisos,
”observadas as respectivas legislações nacionais vigentes“. (Artigo I). Tal comprometimento envolve mul ti pli ci da de de áreas (Artigo II), a saber:fortalecimento
cooperativo nas áreas educacional e interuniversitária, formação e aperfeiçoamento de docentes e pesquisadores, in ter câm bio de in for ma ções e ex pe riên cias, cooperação mais estreita entre equipes de pesqui sa e in cre men to da pro du ção ci en tí fi ca. Tais ob je tivos deverão ser materializados por amplo arco de ati vidades cooperativistas (Artigo III), envolvendo intercâmbios nas áreas voltadas para cursos de
pós-graduação, com a elaboração e execução conjunta de projetos, bem como a troca de documentação e publicação de resultados nas várias áreas de
conhecimento. O presente acordo prossegue o seu
arrazoado com o in cen ti vo ao es tu do re cí pro co de línguas estrangeiras e suas respectivas culturas (Artigo
IV e V), aliado à concessão de bolsas de estudos em
ní vel de pós-graduação para aper fe i ço a men to aca dêmico e profissional (Artigo VI), bem como à permissão re cí pro ca para o in gres so de es tu dan tes em es ta belecimentos de ensino, com isenção de pagamento
de ”taxas de matricula e mensalidades durante o curso, no âmbito de programas específicos de intercâmbio“. (Arti go VII), com ob ser vân cia de cer tos pre ce i tos
e sob a coordenação dos respectivos Ministérios das
Relações Exteriores. A concessão de matrículas de
cor te sia para os cur sos em es ta be le ci men tos de en sino superior (Artigo IX), sem prestação de exames de
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ingresso, é justificada para ”estudantes estrangeiros
que acompanhem e sejam dependentes de nacionais
da outra Parte Contratante, desde que ”figurem na
Lis ta Di plo má ti ca ou na Lista Consular ou ”sejam fun cionários acreditados como membros de Missão Diplomática ou Repartição Consular no território de
uma das Partes Contratantes“. No concernente ao re conhecimento e/ou revalidação de diplomas e títulos
aca dê mi cos ou tor ga dos por ins ti tu i ções de en si no superior de cada uma das Partes Contratantes“, os
mesmos estarão sujeitos ”à legislação do país em
que for solicitado (Artigo X).“ Os estudos de nível fun damental e médio ou de seus equivalentes em termos
de educação formal estão garantidos por meio de tabela es pe ci fi ca ane xa ao Acor do (Arti go XI). Fi cam dis pensados, ainda, entre as Partes Contratantes, os exames
de História, Geografia, Instrução Cívica, Português e
Espanhol. Ademais, caberá à repartição consular competente a legalização dos certificados de conclusão de
estudosreferentes aos níveis fundamental e médio cor respondentes (Artigo XI-2) Enfim, temos que a parte
substantiva do ato internacional em evidência se esgota, segundo o nosso entendimento, com o exposto no
Artigo XII, o qual trata do intercâmbio permanente de
experiências na área educacional, aí incluída, também,
a comunicação recíproca quanto às ”eventuais modifica ções nas no men cla tu ras de sé ri es e ní ve is e nas res pectivas legislações.“
4. Finalizado, acima, o exame da parte substantiva do presen te acor do, te mos que a sua par te ad je ti va,
ini ci a da à al tu ra do Arti go XII – in ter câm bio de ex pe riências educacionais, comunicação de eventuais modificações nomenclaturais e legislativas, meios adequados à
perfeita execução do Acordo,periodicidade de reuniões
de interesse mútuo, notificação recíproca entre as Partes Contratantes,entrada em vigor do Acor do e pos si bilidade de sua modificação, prazo de validade, denúncia
e feitura – estão de conformidade com os atos legislativos voltados para a espécie.
5. Em virtude do exposto e em face da relevância da matéria ora tratada, entendemos válido o ato
internacional em tela, com a certeza de que Brasil e
Bolívia têm em mãos um instrumento de grande importância e alcance para fazer prosperar, ainda mais,
en tre am bos os pa í ses, a mais es tre i ta co o pe ra ção científica e tecnológica entre docentes e pesquisadores, em beneficio dos nossos dois povos.
III – Voto
Votamos, pois, pela aprovação integral do texto
do ”Acordo de Cooperação Educacional entre o Go-
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verno da República Federativa do Brasil e o Governo
da Re pú bli ca da Bo lí via“, ce le bra do em La Paz, em 26
de julho de 1999.
É o parecer, s.m.j.
Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Jefferson Peres, Presidente – Romeu Tuma, Relator –
Gilberto Mestrinho – José Coelho – Ge ral do Cândido – Bernardo Cabral – Paulo Hartung – Pedro
Piva – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Ma tu sa lém –
José Agripino – Tião Viana.
PARECER Nº 154, DE 2001
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 193, de 2000 – Complementar, de iniciativa da Comissão Temporária da Amazônia, que altera a legislação do imposto
dos Estados e do Distrito Federal sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Relator: Senador Gilberto Mestrinho
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2000 –
Complementar, de iniciativa da Comissão Temporária
da Amazônia, submetido à análise desta Comissão de
Assuntos Econômicos, tem como objetivo alterar a Lei
Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, também conhecida como ”Lei Kandir".
Propõe, alterando a redação do art. 3º, inciso II,
da LCP-87/96, o retorno da incidência do imposto so bre operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação — ICMS
so bre a ex por ta ção de pro du tos pri má ri os e de pro du tos semi-elaborados definidos na Lei Complementar
nº 65, de 15 de abril de 1991, para esse fim repristinada no art. 3º do projeto.
Pretende, também, modificar o art. 20 da Lei
Com ple men tar do ICMS, ex clu in do o di re i to ao cré di to
do imposto relativo à entrada de mercadoria no estabelecimento, ou o recebimento de serviços, destinados ao seu uso ou con su mo ou ao ati vo per ma nen te.
Determina, outrossim, que a União entregue,
em dinheiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios, em doze parcelas mensais, no exercício
financeiro subseqüente ao da sua aprovação, re cursos equivalentes às receitas que deixaram de ser ar-
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recadadas em virtude das inovações previstas nos
arts. 3º, inciso II, e 20 da ”Lei Kandir“, verificadas durante o período em que tiveram vigência os referidos
dispositivos. Desse montante, seriam deduzidas as
parcelas já recebidas pelas Unidades Federadas e o
respectivo valor seria apurado pelo Tribunal de Contas da União.
Da justificação da iniciativa, destacamos, resumidaniente, as segumtes razões:
1 – As mu dan ças na tri bu ta ção do ICMS in tro du zidas pela LCP-87/96, além de não atin gi rem os ob je ti vos
esperados pelos seus mentores, foram totalmente danosas para a economia dos Estados e Municípios.
2 – As disposições da LCP-87/96 que se pretende al te rar no pro je to não so fre ram o de vi do e acu ra do
exame do Congresso Nacional, aprovada que foi às
pressas na Câmara dos Deputados e em cerca de
uma semana no Senado, apesar de implicar enorme
renúncia de receitas públicas.
3 – A sistemática criada para a compensação
dos Estados e Municípios, o chamado ”seguro-receita“, revelou-se um verdadeiro engodo, haja
vista que as Unidades Federativas que não tiveram
redução em sua receita do ICMS não fariam jus a ne nhum recebimento de recursos compensatórios da
União. Assim, os Estados que se mostraram eficientes na administração tributária e que, a despeito das
renúncias da LCP-87/96, conseguiram evitar queda
na receita do ICMS, foram punidos ao nada receberem, e acabaram suportando, eles próprios, as perdas derivadas de inovações legais adotadas no interesse precípuo da política de Governo da União.
4 – O fomento à exportação, justificativa da renúncia fiscal imposta, não se efetivou na prática, pois
os preços dos produtos primários são determinados
pelo mercado, em bolsas de mercadorias, ocorrendo
na ver da de uma sim ples trans fe rên cia de re cur sos do
erá rio para o pa tri mô nio dos ex por ta do res e, pela pre ferência dada à exportação, aumento de preço para
os consumidores internos.
5 – A extensão do crédito do ICMS para bens de
uso e consumo ou do ativo fixo fere o princípio da
não-cumulatividade do imposto, pelo que afronta a
vontade da Constituição e o sentimento da Assembléia Nacional Constituinte.
6 – Igualmente, e mais grave ainda, é a extensão, por lei complementar, da imunidade dos produtos in dus tri a li za dos para os pro du tos pri má ri os e para
todos os produtos semi-elaborados.
Nenhuma emenda ao projeto foi apresentada.
E o relatório.
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I – Análise
Direito Tributário é matéria compreendida na
competência legislativa da União, de acordo com o
disposto no art. 24, inciso I, da Constituição. Ao Con gresso Nacional cabe dispor sobre o mesmo tema,
nos ter mos do art. 48, in ci so I, do Di plo ma Su pre mo, e
a iniciativa de leis complementares está afeta a qualquer Membro ou Comissão do Senado Federal, entre
outros, consoante dispõe o seu art. 61, caput.
Além desses dispositivos constitucionais, a iniciativa encontra amparo nos mis. 146, III, a, e 155,
XII, do Estatuto Político.
A esta Comissão compete, nos termos do art.
99, incisos I e IV, do Regimento Interno do Senado
Federal, examinar a matéria sob os seus aspectos
econômico e financeiro e sobre ela emitir parecer.
A Lei Complementar nº 87/96 trouxe, efetivamente, duas importantes inovações na sistemática
de tributação do ICMS: a exoneração de todas as
exportações de mercadorias e serviços e a possibilidade de aproveitamento do crédito do imposto in cidente na aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado das empresas.
O dispositivo que concede crédito nas aquisições de mercadorias para uso e consumo do estabelecimento, por motivo de prudência em face das
elevadas perdas de receitas que poderá ocasionar,
teve sua entrada em vigor já postergada por duas
vezes, devendo ter eficácia apenas após o início do
exercício de 2003.
Todas essas inovações estão, a nosso ver, fundadas em expressos dispositivos constitucionais. De
fato, a Constituição dispõe que o ICMS não incidirá
sobre operações que destinem ao exterior produtos
industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar (art. 155, § 2º, inciso X,
alínea a). Todavia, logo a seguir, estabelece que
cabe à lei complementar excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e
outros produtos além dos mencionados referido dispositivo (art. 155, § 2º, inciso XII, alínea e).
Não há, destarte, qualquer impedimento para
que a lei complementar determine a exoneração da
exportação de todos os produtos primários e semi-elaborados. A leitura integrada dos dois dispositivos, a toda evidência, revela suporte para tanto.
Ademais, sempre que nos defrontarmos com dois
dispositivos legais, de idêntica hierarquia, versando
a mesma matéria, em obediência ao princípio da es-
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pecialidade, devemos preferir o mais específico ao
mais genérico.
A Lei Complementar nº 87/96, simplesmente
seguindo a política de desoneração das exportações,
avançou ao excluir a incidência sobre operações e
prestações que destinem ao externo mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados
semi-elaborados, ou serviços (art. 3º, II).
A desoneração total dos produtos exportados
foi justificada como uma imposição da necessidade
de estimular as exportações, com vistas, inclusive, à
solução de grave crise na balança comercial, num
contexto em que a política cambial e de comércio
exterior visava prioritariamente o combate à inflação, para o que se mantinha a moeda interna sobrevalorizada (na opinião da maioria dos economistas).
Dessa forma, pode-se aventar que a desoneração
tributária tinha, em boa medida, a função de contrabalançar a restrição cambial no que ela agia como
desestimulante das exportações.
A mesma Lei Complementar nº 87/96, em seu
art. 20, caput, ao dispor sobre o crédito do imposto,
característico de seu caráter de nãocumulatividade
(CF, art. 155, § 2º, inciso I), assegurou o direito em
relação às operações de que tenha resultado a entrada da mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada a seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal
ou de comunicação. Não há, também, nessa disposição, nenhuma afronta ao texto constitucional.
Não parece perfeita a afirmação de que a ”Lei
Kandir“ veio descaracterizar completamente o imposto, a ponto de ameaçar seriamente a sua função
fiscal, tomando-o incapaz de gerar as receitas de
que necessitam as administrações estaduais e municipais. Os sucessivos incrementos na receita do
ICMS nos últimos anos evidencia a fragilidade desses argumentos.
Ao ampliar as hipóteses de aproveitamento de
crédito do ICMS, a Lei Complementar nº 87/96 está,
ao contrário, aproximando-o ainda mais de sua vocação genética de imposto não-cumulativo e atuando, com isso, a regra constitucional exarada no art.
155, § 2º, inciso I, segundo a qual o ICMS será não
cumulativo, compensando-se o que for devido em
cada operação relativa à circulação de mercadorias
ou prestação de serviços com o montante cobrado
nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo
Distrito Federal.
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No que respeita ao ressarcimento dos Estados
e Municípios pelas perdas decorrentes da ”Lei Kandir“, entendemos necessário um breve relato histórico para que este voto possa ser bem compreendido.
A Lei Complementar nº 87/96, como todos sabemos, estabeleceu um mecanismo de ”seguro-receita“, pelo qual a União se obrigou a transferir
mensalmente recursos aos Estados até o exercício
de 2002, em valores cujos limites desde logo ficaram fixados para cada Unidade Federada e que no
total nacional somavam R$3,6 bilhões nos exercícios de 1996 e 1997 e R$4,4 bilhões nos exercícios
de 1998 e seguintes (valores sujeitos a atualização
monetária). Com o adiamento da entrada em vigor
da permissão para manutenção do crédito de bens
de uso e consumo, permaneceu o limite de R$3,6
bilhões.
Um pressuposto não escrito, mas claramente
implícito no funcionamento do ”seguro-receita“, é
que este seria pago em valores decrescentes, à medida que a reativação econômica proporcionada pelas medidas fosse gerando aumentos de arrecadação. Dessa forma, imaginava-se que o ressarcimento seria total, no início, diminuindo aos poucos até
tomar-se irrisório no final do período.
Logo surgiu o problema em torno do critério
que a Lei Complementar nº 87/96 estabeleceu para
calcular o valor a que cada Estado teria direito.
Um critério que passou a ser fortemente reivindicado pelos Estados, perante a União, seria mensurar, efetivamente, ao longo do período de setembro de 1996 a dezembro de 2002, a perda de receita
com cada uma daquelas medidas e, com base nessa mensuração, fazer o ressarcimento.
Aconteceu que o critério que a Lei Complementar nº 87/96 adotou foi o de garantir ao Estado a
manutenção do mesmo patamar de arrecadação de
ICMS verificado entre julho de 1995 e junho de 1996
(praticamente nos doze meses anteriores à aprovação da lei), atualizado monetariamente e corrigido
por um fator de eficiência.
Na prática, é como se o legislador tivesse dito
ao Estado: estou adotando essas medidas; sei que
o Estado vai ter queda de arrecadação, mas essa
queda é temporária e até o ano de 2002 ela já estará recuperada; estou garantindo que a arrecadação
que o Estado tem hoje, calculada pela média dos últimos doze meses, será integralmente mantida em
valores reais, inclusive descontando os acréscimos
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de arrecadação obtidos por aumento de eficiência
da máquina arrecadadora.
Embora seja de leitura difícil, uma vez que sua
linguagem se expressa por meio de uma série de
fórmulas matemáticas, o critério da lei é de conceito
bastante simples: o valor a ser repassado seria a diferença positiva entre a arrecadação média de doze
meses anteriores à lei (corrigida e multiplicada pelo
fator de eficiência) e a arrecadação média de doze
meses seguintes (arrecadação no período-base menos arrecadação no período de referência).
O período-base para comparação (julho/95 a
junho/96) era fixo. Referia-se ao período cuja arrecadação era garantida.
O período de referência era móvel, isto é, seria
sempre o mês de que se tratasse (mês de competência) mais os onze meses anteriores.
Supunha-se que a arrecadação dos doze meses do período de referência seria menor, exatamente pela desoneração das exportações e pelos
créditos cujo aproveitamento fora permitido.
Entretanto, ocorreu exatamente o inverso, na
maioria dos casos e em boa parte do período de vigência da lei: seja pelo aquecimento de vendas
(principalmente de eletrodomésticos), seja pela correção das tarifas públicas, a arrecadação do ICMS
cresceu signiflcativamente em todos os Estados, ficando bem acima do patamar de arrecadação do
período-base, coberto pelo ”seguro-receita“.
Em conseqüência, a diferença, que se esperava fosse negativa, acabou sendo positiva — dai por
que não houve valor a ressarcir, em muitas circunstâncias. Os Estados sentiram-se lesados, uma vez
que deixaram de receber uma parcela de ressarcimento com a qual contavam. Embora, nos termos
estritos da Lei Complementar nº 87/96, a União não
estivesse obrigada a fazer os repasses, os Estados
não deixavam de ter razão, pois, efetivamente a perda de arrecadação ocorreu, principalmente pela desoneração das exportações.
Contudo, isso não se refletiu nas estatísticas
porque a arrecadação subiu por outras razões completamente desvinculadas das posturas da Lei Complementar nº 87/96. Esse incremento de arrecadação camuflou as perdas dos Estados que, assim, ficaram presos numa armadilha legal: a lei não garantia a reposição de perdas, mas, sim, a manutenção
do mesmo patamar. E esse patamar foi, apesar das
perdas, ultrapassado.
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Das gestões dos Estados, resultou que a
União, por meio da Medida Provisória nº 1.579-11,
de 21 de agosto de 1997 (numeração da época),
introduziu as necessárias alterações orça men tá rias e autorizações às autoridades econômicas e,
mediante as Portarias Interministeriais (Fazenda e
Planejamento) nºs 213 e 248, respectivamente, de
2 e 26 de setembro de 1997, flexibilizou o cálculo
das prestações a serem repassadas mediante a
assinatura de convênios, inclusive criando a modalidade (opcional) de repasses reembolsáveis à
União.
Foi, também, aprovada a Lei Complementar nº
92, de 23 de dezembro de 1997, adiando para o
exercício de 2000 o direito ao crédito por mercadorias destinados ao uso ou ao consumo do estabelecimento e flexibilizando vários critérios de cálculo das
prestações de ressarcimento.
Finalmente, em 9 de março de 2000, foi assinado, entre os Estados e as autoridades econômicas federais, um ”Protocolo de entendimento quanto
às modificações na Lei Complementar 87/96 e seu
anexo“. A seguir, indicam-se os pontos principais
acordados:
1) postergação, para 1º de janeiro de 2003, do
início da vigência da desoneração dos bens de uso
e consumo adquiridos pelas empresas, na forma da
Lei Complementar aprovada em 13 de dezembro de
1999;
2) preparação e envio, ao Congresso Nacional,
de Projeto de Lei Complementar alterando aspectos
da referida Lei, destacando-se:
i) a substituição do ”seguro-receita“ por montantes totais e coeficiente de participação prefixados
para repasse de recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com vigência até 31 de dezembro de 2002;
ii) a restrição a créditos decorrentes da aquisição de energia elétrica e de serviços de comunicação, sem prejuízo da atividade exportadora, com vigência até 31 de dezembro de 2002;
iii) diferimento dos créditos de bens de capital,
com apropriação feita à razão de um quarenta e oito
avos (1/48) por mês;
iv) o estabelecimento de critérios e prazos
para que os Estados possam honrar seus compromissos decorrentes de acúmulo de créditos gerados
até 31 de dezembro de 1999 e ainda não transferidos ou compensados;
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3)......................................................................
4).....................................................................
5) transferência, pelo Govemo Federal, do produto da arrecadação do Imposto de Exportação, sobre produtos primários e semi-elaborados, para os
Estados exportadores, no caso do estabelecimento
ou majoração de alíquotas a partir desta data;
6) redução adicional de 20% nas alíquotas interestaduais aplicáveis às saídas de bens de capital,
com o objetivo de minimizar o problema de acúmulo
de créditos — que foi concedida no Convênio JCMS
nº 1, de 2 de fevereiro de 2000, ratificado pelo Ato
Declaratório nº 2, de 1º de março de 2000, da Secretaria Executiva do CONFAZ;
7) o govemo federal mantém adicionalmente
seu compromisso de continuar examinando o aumento dos royalties aplicados à extração mineral e
vegetal destinada à exportação in natura.“
Desse Protocolo, resultou projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e convertido na Lei
Complementar nº 102, de 11 de julho de 2000,
(LC102/2000) através da qual foram integralmente
atendidos os compromissos descritos no item 2 do
protocolo, como acima transcrito. Vale acrescentar
que nesse item reside a matéria principal do pleito
dos Estados.
Importante frisar que, com supedâneo nesta
última Lei Complementar, os repasses passaram a
ser feitos não mais no conceito de ”seguro-receita“,
vinculados a um dado patamar de arrecadação,
mas, sim, no conceito de ressarcimento de perdas
efetivas com a arrecadação cessante sobre os bens
exportados. Os valores de ressarcimento para cada
Estado são determinados por uma tabela de rateio
negociada e decidida pelos próprios Secretários de
Fazenda. Tais ressarcimentos são feitos a fundo perdido, desvinculados de qualquer idéia de reembolso
à União.
Conforme dados fornecidos pela Secretaria do
Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, a ar recadação agregada do ICMS, entre 1995 e 1999, variou de R$46,8 bilhões para R$66,3 bilhões, em valores correntes (não deflacionados), significando um
acréscimo da ordem de 41%. O crescimento da arrecadação persiste no ano de 2000, com a média
mensal de R$6,6 bilhões de janeiro a agosto, o que
significa que, mantida essa média e abstraída a possibilidade de novos incrementos no segundo semestre, há a perspectiva de uma arrecadação global da
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ordem de R$78,9 bilhões no ano de 2000, o que significaria um crescimento de 19% somente neste
ano.
Durante a vigência da Lei Kandir, a União já
repassou o total de R$10,7 bilhões. A partir da vigência da Lei Complementar nº 102/2000, a União
ficou obrigada a repassar, no exercício de 2000, o
total de R$3,864 bilhões e, nos exercícios de 2001 e
2002, em cada um deles, o total de R$3,148 bilhões,
devidamente corrigidos.
Com o arranjo e com a aprovação da Lei Complementar nº 102, de 2000, aparentemente a questão ficou pacificada, até porque o Governo Federal
acabou atendendo a todas as reivindicações dos
entes federados. Tudo indica que os Estados estão
satisfeitos com a solução. Por esse motivo, entendemos prejudicada a parte do projeto que estabelece a
obrigatoriedade de ressarcimento aos Estados e
Municípios em virtude das perdas já verificadas.
III – Voto do Relator
À vista do exposto, votamos pela rejeição do
Projeto de Lei do nº 193, de 2000 Complementar.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2001. – Lúcio
Alcântara, Presidente – Gilberto Mestrinho, Relator
– Pedro Piva – Lauro Campos (vencido) – Osmar
Dias – Fre i tas Neto – José Edu ar do Du tra (vencido)
– Arlindo Porto – José Fogaça – Roberto Saturnino – Eduardo Siqueira Campos – Gerson Camata
– José Agripino – Ney Suassuna.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal
....................................................................................
Art. 146. Cabe à lei complementar:
...........................................................................
III – estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, especialmente sobre:
a) de fi ni ção de tri bu tos e de suas es pé ci es, bem
como, em relação aos impostos discriminados nesta
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
...........................................................................
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“Art. 155. Compete aos Esta dos e ao Dis tri to Fe deral instituir impostos sobre:
...........................................................................
“§ 2º imposto previsto no inciso II, atenderá ao
seguinte:
I – será não-cumulativo, compensando-se o que
for devido em cada operação relativa à circulação de
mercadorias ou pres ta ção de ser vi ços com o mon tan te cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Esta do ou pelo Distrito Federal;
...........................................................................
X – não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior
produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados definidos em lei complementar;
...........................................................................
XII – cabe à lei complementar:
e) excluir da incidência do im pos to, nas ex por tações para o exterior, serviços e outros produtos além
dos mencionados no inciso X, a;
LEI COMPLEMENTAR Nº 65
DE 15 DE ABRIL DE 1991
Define, na forma da alínea a do inciso X do art. 155 da Constituição, os produtos semi-elaborados que podem ser
tributados pelos Estados e Distrito Fe deral, quando de sua exportação para o exterior.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º É compreendido no campo de incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de
transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação (ICMS) o produto industrializado semi-elaborado destinado ao exterior:
I – que resulte de matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral sujeita ao imposto quando
exportada in natura.
II – cuja matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral não tenha sofrido qualquer processo
que implique modificação da natureza química ori ginária.
III – cujo custo da matéria-prima de origem
animal, vegetal ou mineral represente mais de sessenta por cento do custo do correspondente produ-
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to, apurado segundo o nível tecnológico disponível
no País.
Art. 2º Cabe ao Conselho Nacional de Política
Fazendária (Confaz):
I – estabelecer as regras para a apuração do
custo industrial conforme referido no artigo anterior;
II – elaborar lista dos produtos industrializados
semi-elaborados segundo definidos no artigo anterior, atualizando-a sempre que necessário.
§ 1º É assegurado ao contribuinte reclamar,
perante o Estado ou o Distrito Federal, onde tiver
domicílio fiscal, contra a inclusão, entre os produtos
semi-elaborados, do bem de sua fabricação.
§ 2º Julgada procedente a reclamação, o Estado ou o Distrito Federal submeterá ao Conselho Nacional de Política Fazendária a exclusão do produto
da lista de que trata o inciso II do caput deste ar tigo.
§ 3º Para definição dos produtos semi-elaborados, os contribuintes são obrigados a fornecer ao Conselho Nacional de Política Fazendária
e ao Estado ou ao Distrito Federal de sua jurisdição
fiscal a respectiva planilha de custo industrial que
lhes for requerida.
Art. 3º Não se exigirá a anulação do crédito relativo às entradas de mercadorias para utilização
como matéria-prima, material secundário e material
de embalagem, bem como o relativo ao fornecimento de energia e aos serviços prestados por terceiros
na fabricação e transporte de produtos industrializados destinados ao exterior.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo,
equipara-se a saída para o exterior a remessa, pelo
respectivo fabricante, com o fim específico de exportação de produtos industrializados com destino a:
I – empresa comercial exportadora, inclusive
tradings ou outro estabelecimento do fabricante;
II – armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro;
III – outro estabelecimento, nos casos em que
a lei estadual indicar.
Art. 4º Para cálculo da participação de cada
Estado ou do Distrito Federal na repartição da receita tributária de que trata o inciso II do art. 159 da
Constituição, somente será considerado o valor dos
produtos industrializados exportados para o exterior
na proporção do ICMS que deixou de ser exigido em
razão da não-incidência prevista no item a do inciso
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X e da desoneração prevista no item f do inciso XII,
ambos do § 2º do art. 155 da Constituição.

produto resultante não for tributada ou estiver isenta do
imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior;

Parágrafo único. O Tribunal de Contas da
União somente aplicará o disposto neste artigo a
partir do segundo cálculo da correspondente participação a ser realizado depois da vigência desta lei.
Art. 5º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

II – para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subseqüente
não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, exceto as destinadas ao exterior.

LEI COMPLEMENTAR Nº 87
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

§ 5º Além do lançamento em conjunto com os
demais créditos, para efeito da compensação prevista neste artigo e no anterior, os créditos resultantes
de operações de que decorra entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente serão objeto de
outro lançamento, em livro próprio ou de outra forma
que a legislação determinar, para aplicação do disposto no art. 21, §§ 5º, 6º e 7º.

Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, e dá outras providências. (Lei Kandir)
...........................................................................
Art. 3º imposto não incide sobre:
...........................................................................
II – ope ra ções e pres ta ções que des ti nem ao ex terior mercadorias, inclusive produtos primários e
produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;
...........................................................................
Art. 20. Para a compensação a que se refere o
artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o dire i to de cre di tar-se do im pos to an te ri or men te co bra do
em operações de que tenha resultado a entrada de
mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento,
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao
ativo permanente, ou o recebimento de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.
§ 1º Não dão direito a crédito as entradas de
mercadorias ou utilização de serviços resultantes de
operações ou prestações isentas ou não tributadas,
ou que se re fi ram a mer ca do ri as ou ser vi ços alhe i os à
atividade do estabelecimento.
§ 2º Salvo prova em contrário, presumem-se
alhe i os à ati vi da de do es ta be le ci men to os ve í cu los de
transporte pessoal.
§ 3º É ve da do o cré di to re la ti vo a mer ca do ria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços
a ele feita:
I – para integração ou consumo em processo de
industrialização ou produção rural, quando a saída do

§ 4º Deliberação dos Estados, na forma do art.
28, poderá dispor que não se aplique, no todo ou
em parte, a vedação prevista no parágrafo anterior.

§ 6º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão ao estabelecimento que
as praticar direito a creditar-se do imposto cobrado
nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja
relativa a:
I – produtos agropecuários;
II – quando autorizado em lei estadual, outras
mercadorias.
...........................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 92
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1997
Revogada pela LCP nº 99 de 20-12-99
Altera a legislação do imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei complementar.
Art 1º O inciso I do art. 33 da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 33 ............................................... ..
I – somente darão direito de crédito as
mercadorias destinadas ao uso ou consumo
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do estabelecimento, nele entradas a partir
de 10 de janeiro de 2000;
............................................................
Art. 2º Os subitens 2.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.3.1 e
5.8.3.3 do Anexo da Lei Complementar nos 87 de l3
de setembro de 1996, passam a vigorar com a expressão ”de 2000 a 1999" em substituição a “1998".
Art. 3º Os subitens 5.8.1 e 5.8.3.2 do Anexo da
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, passam a vigorar com a expressão “de 1996 a
1999" em substituição a ”de 1996 e 1997".
Art. 4º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.

LEI COMPLEMENTAR Nº 102
DE 11 DE JULHO DE 2000
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
que “dispõe sobre o imposto dos Estados
e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências”.

PARECER Nº 155, DE 2000
Da Comissão de Educação ao Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2000, nº
1.461/96, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que “denomina Rodovia Governador Antonio Mariz” o trecho federal da BR-230 entre as
cidades de Cajazeiras e João Pessoa, no
Estado da Paraíba“
Relator: Senador Ney Suassuna
I – Relatório
Vem à apreciação desta Comissão de Educação o Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2000, de
autoria do Poder Executivo. O projeto visa denominar ”Rodovia Governador Antonio Mariz“ o trecho da
rodovia BR-230 compreendido entre as cidades de
João Pessoa e Cajazeiras, no Estado da Paraíba.
O projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional por meio da Mensagem nº 85, de 1996. Na Câmara dos Deputados, onde tramitou como PL nº
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1.461, de 1996, foi aprovado nas Comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de
Redação.
O projeto não recebeu emendas no prazo regimental.
II – Análise
A proposição em pauta visa conferir denominação suplementar ao trecho rodoviário que especifica,
mantida sua designação oficial definida no Plano Na cional de Viação (PNV), conforme prescreve a Lei nº
6.682, de 27 de agosto de 1979, que disciplina a designação das rodovias federais.
Nesse aspecto, portanto, constata-se que o PLC
nº 62, de 1999, atende plenamente aos princípios de
constitucionalidade e de juridicidade requeridos.
No que tange ao mérito, a iniciativa de dar o
nome do Governador Antônio Mariz à mais importante rodovia do Estado da Paraíba é extremamente
feliz. Trata-se, sem dúvida, de uma das mais justas
homenagens que pode render o povo paraibano a
esse valoroso homem público.
Antônio Mariz revelou, desde cedo, sua vocação política, fazendo suas as aspirações e ideais do
homem paraibano. Em sua extensa carreira, destacou-se brilhantemente como deputado federal constituinte, senador da República e governador do seu
estado. Aos paraibanos é devida a oportunidade de
reverenciar sua memória.
III – Voto
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2000.
Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Ricardo
Santos, Presidente – Ney Suassuna, Relator – Fre itas Neto – José Coelho – Geraldo Cândido – Carlos Patrocínio – Nilo Teixeira Campos – Moreira
Mendes – Nabor Júnior – Gerson Camata – Arlindo Porto – José Fogaça – Emilia Fernandes – Pedro Piva – Fernando Matusalém – Eduardo Siqueira Campos.
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:
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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.

e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, da que la Casa, o ato em epí gra fe en con tra-se em
exame na Comissão de Educação do Senado Federal, onde não re ce beu emen das no pra zo re gi men tal.

Parágrafo único. Na execução do disposto neste artigo será ouvido, previamente, em cada caso, o
órgão administrativo competente.

Justa e oportuna a iniciativa de se atribuir o
nome do magistrado Rivando Bezerra Cavalcanti ao
edifício que abriga o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado da Paraíba, em João Pessoa. A trajetória de
pro bi da de e de di ca ção à ju di ca tu ra do emé ri to pro fessor autorizam a homenagem.

Art. 2º Mediante lei especial, e observada a regra estabelecida no artigo anterior, uma estação terminal, obra de arte ou trecho de via poderá ter, supletivamente, a designação de um fato histórico ou
de nome de pessoa falecida que haja prestado relevante serviço à nação ou à humanidade.
Art. 3º São mantidas as denominações de estações terminais, obras de arte e trechos de via
aprovadas por lei.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 90 (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.
JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO, Presidente da República – Eliseu Resende.

PARECER Nº 156, DE 2001
Da Comissão de Educação ao Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2000 (nº
2.414/2000, na Casa de origem) que “denomina ‘Palácio Desembargador Rivando
Bezerra Cavalcanti’ o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba”.
Relator: Senador Ney Suassuna
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2000 (nº
2.414, de 2000, na origem), de autoria do nobre Deputado Carlos Dunga, atribui, ao edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba, o
nome de Palácio Desembargador Rivando Bezerra
Cavalcanti.
Apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, com pa receres da Comissão de Educação, Cultura e Desporto

II – Análise

Paraibano de Bananeiras, o ilustre magistrado
iniciou sua carreira como advogado e Promotor Público em Alagoa Grande, tendo assumido, posteriormente, o cargo de Delegado de Ordem Política e
Social da capital do Estado da Paraíba.
Conforme salienta a Justificação do projeto em
exame, o homenageado, em seqüência ao destacado trabalho como magistrado em comarcas do interior paraibano e em sua capital, veio a assumir sua
missão principal junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba, em 1978, dali saindo tão-somente ao atingir a
idade limite, em 1999.
O ilustre magistrado presidiu a Corte Eleitoral
por dois períodos e no primeiro deles, de 1981 a
1983, esteve à frente da organização da primeira
eleição direta para Governador do Estado, após o
regime militar.
Saliente-se, ainda, que o homenageado conciliou sua brilhante atuação de magistrado à dedicada
atividade no magistério, tendo desempenhado as
funções de professor de Direito Civil e Processo Civil na Universidade Federal da Paraíba, dirigindo,
com igual desempenho, a Escola de Magistratura do
Tribunal de Justiça do Estado.
De outra parte, é inegável que a atribuição do
nome do Desembargador Rivando Bezerra Cavalcanti ao edifício do Tribunal Regional Eleitoral deverá, também, perpetuar, para as jovens gerações, o
exemplo de uma vida dedicada ao correto desempenho da função pública.

III – Voto
Pelo exposto, por considerarmos meritória e
oportuna a iniciativa em epígrafe e por não encontrarmos óbices de natureza constitucional, jurídica e de
técnica legislativa, pronunciamo-nos pela aprovação
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do Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2000 (nº
2.414, de 2000, na Casa de origem).
Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Ricardo
Santos, Presidente – Ney Suassuna Relator – José
Coelho – Geraldo Cândido – Carlos Patrocínio –
Nilo Teixeira Campos – Moreira Mendes– Nabor
Júnior – Alvaro Dias – José Fogaça – Arlindo Por to – Emília Fernandes – Pedro Piva – Fernando
Matuzalém – Eduardo Siqueira Campos – Francelino Pereira.
PARECER Nº 157, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 165, de 2000,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que denomina “Sylvio Botetho“ tre cho da rodovia BR – 174.
Relator (ad doc): Senador Carlos Patrocínio
I – Relatório
De autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, o
Projeto de Lei nº 165, de 2000, destina-se a denominar “Ro do via Sylvio Bo te lho” o tre cho da ro do via BR –
174 que per pas sa o Esta do de Ro ra i ma, des de a fron teira com o Amazonas até a capital, Boa Vista.
Segundo informa o autor do projeto, Sylvio Lofêgo Botelho foi médico pioneiro no então Território
do Rio Branco, atual Estado de Roraima, tendo chegado a exercer o cargo de governador. Posteriormente, destacou-se em cargos públicos na área de
saúde e como professor da Escola Normal dc Roraima.
A proposta se funda, igualmente, no reconhecimento da atuação do homenageado, como deputado federal, na “defesa intransigente de Roraima”.
Distribuída a esta Comissão para deliberação
de natureza terminativa, a proposição não recebeu
emendas no prazo regimental.
II – Análise
O projeto em causa encontra abrigo no art. 22,
IX e XI, e nos arts. 48 e 61 da ConstituiçãoFederal, ao
atender cumulativamente à reserva de competência
legislativa da União e ao âmbito da iniciativa par lamentar para a proposição de leis.
Do mesmo modo, guarda consonância com as
exigências da Lei nº 6.682, de 27 de agosto de
1979, para a denominação de vias do Plano Nacio-
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nal de Viação (PNV). A mencionada norma admite
expressamente a possibilidade de que, ao lado da
nomenclatura oficial do PNV, trecho de via possa ter
a designação supletiva de “nome de pessoa falecida
que haja prestado relevante serviço à nação”. De
fato, ao participar ativamente da luta pela autonomia
política e pela integração federativa de importante
parcela do território nacional, o homenageado, falecido no dia 11 de novembro de 1978, merece o reconhecimento dos brasileiros.
No que res pe i ta, con tu do, à téc ni ca le gis la ti va, o
Pro je to de Lei sob exa me pa de ce de pe que nas im pro pri e da des. Na pró pria emen ta, a de no mi na ção “Sylvio
Botelho” está posta em desarmonia com o texto do
art. lº: “Rodovia Sylvio Botelho”. Ademais, a cláusula
de revogação, por desnecessária, desatende à Lei
Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e a
consolidação das leis. Carece ainda de ajuste a redação do art. 1º que comete equívoco ao concordar o
adjetivo “denominada” com o substantivo “trecho”.
III – Voto
Não vislumbro inconstitucionalidadenaproposição. No mérito, adoto os argumentos do autor. Voto,
assim, pela Aprovação do PLS nº 165, de 2000, nos
termos da seguinte emenda substitutiva:
EMENDA 1-CE
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 165, DE 2000
Denomina “Rodovia Sylvio Botelho”
trecho da rodovia BR – 174.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Rodovia Sylvio Botelho” o trecho da rodovia BR–174 compreendido entre a fronteira dos Estados de Roraima e Amazonas
até a cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2001. – Ricardo
Santos, Presidente – Carlos Patrocínio (relator ad
roc) – José Coelho – Geraldo Cândido – Francelino Pereira – Nilo Teixeira Campos – Moreira Mendes – Nabor Júnior – José Fogaça – Arlindo Porto
– Emília Fernandes – Pedro Piva – Fernando Matuzalém – Eduardo Siqueira Campos – Waldeck
Ornelas – Álvaro Dias – Ney Suassuna.

ABRIL 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

479

480

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 2001

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

TEXTO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 165, DE 2000
“Denomina ‘Sylvio Botelho’ trecho
da rodovia BR–174.”
O Congresso Nacional decreta,
Art. 1º Fica denominado “Rodovia Sylvio Botelho” o trecho da ro do via BR – 174 com pre en di do en tre
a fron te i ra dos Esta dos de Ro ra i ma e Ama zo nas até a
cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Ricardo
Santos, Presidente – Carlos Patrocínio, Relator.
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todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
Subseção III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Pro cu ra dor-Geral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Of. nº CE/3/2001
Em 4 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vos sa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, o Projeto de Lei do Senado nº 165 de 2000, de autoria de Sua Excelência o
Senhor Senador Mozarildo Cavalcanti que, “Denomina ”Sylvio Botelho" trecho da rodovia BR – 174."
Atenciosamente, Senador Ricardo Santos,
Presidente da Comissão de Educação.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da União
Art. 22. Com pe te pri va ti va men te à União le gis lar
sobre:
....................................................................................
IX – di re tri zes da po lí ti ca na ci o nal de trans por tes;
....................................................................................
XI – trânsito e transporte;
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta,
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre

Dispõe sobre a denominação de
vias terminais do Plano Nacional de Viação, e dá outras providências.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 158, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de
2000 (nº 95/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Circuito das Águas Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Caxambu,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega ao exame desta Comissão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 57, de 2000 (nº 95, de 1999, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a per mis são ou tor ga da à So ci e da de Rá dio Cir cu i to
das Águas Ltda, para explorar o serviço de radiodifu-
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são sonora em freqüência modulada na cidade de
Caxambu, Estado de Minas Gerais.
A Exposição de Motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República informa que a
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a se guin te a Di re to ria da So ci e da de Rá dio Circuito das Águas Ltda.:
Carlos Alberto da Silva Magalhães – Arnaldo
José Ri be i ro – Gel son Ro dri gues Pin to – Fran cis co de
Assis Castilho Moreira.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe de ral, deve obe decer, nesta Casa, 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 Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins truir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
Integrante do chamado Circuito das Águas, conhecida nacionalmente pela excelência de suas
águas mineralizadas, Caxambu, um pequeno município de apenas 84 quilômetros quadrados, uma popula ção de 23 mil ha bi tan tes e 29 ho téis, é uma das prin ci pa is al ter na ti vas de la zer e de tu ris mo de Mi nas e do
Brasil.
Dispõe de três jornais e uma emissora de rádio
– a Sociedade Rádio Circuito das Águas Ltda. – cuja
renovação da outorga operação trata este projeto. Da
grade de programação da emissora destacamos três
programas: Bom Dia Ser ta ne jo, de ori en ta ção aos trabalhadores do campo, Utilidade Pública, com a divulgação de campanhas da comunidade voltada para
ações de saúde, educação e esportes e Quem Sabe
Sabe, de conteúdo cultural, que estimula a participação de escolares.
Sempre tive a maior admiração pelo trabalho
que as lideranças políticas, empresariais e sociais de
Caxambu desenvolvem em prol do progresso do município, especialmente na esfera das atividades turísticas. Não por acaso essa pérola do Sul de Minas é
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motivo de justo orgulho de todos os mineiros e de to dos os brasileiros.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 57, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Sociedade Rádio Circuito das Águas
Ltda, atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de
De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu tados.
Sala da Co mis são, 3 de abril de 2001. – Ricardo
Santos, Presidente – Francelino Pereira, Relator –
Freitas Neto – José Coelho – Geraldo Cândido
(abstenção) – Carlos Patrocínio – Nilo Teixeira
Campos – Moreira Mendes – Nabor Junior – Gerson Camata – José Fogaça – Arlindo Porto – Emilia Fernandes – Pedro Piva – Fernando Matuzalém
– Eduardo Siqueira Campos – Ney Suassuna.
PARECER Nº 159, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de
2000 (nº 217/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
outorga da Fundação José Resende Vargas de Rádio para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Rio Paranaíba, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega ao exame desta Comissão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 80, de 2000 (nº 217, de 1999,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a outorga da Fundação José Resende Vargas de Rádio para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Rio Paranaíba, Estado de Minas Gerais.
A Exposição de Motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República informa que a
solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
A diretoria da Fundação José Resende Vargas
de Rádio é exercida pelo Sr. Cleber Jonas Ribeiro, que
também é Diretor Administrativo da Rádio Paranaíba.
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II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe de ral, deve obe decer, nesta Casa, 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 Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins truir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
O Município de Rio Paranaíba, com 12 mil habitan tes, é um dos mais pro gres sis tas do Alto São Fran cis co, con cen tran do sua atividadeeconômica na agri cultura,especialmente na cultura de mi lho e café, que
ocupa uma área superior a vinte mil hectares.
A RádioParanaíba, úni ca emis so ra exis ten te no
Município, é de propriedade da Fundação José Resende Vargas de Rádio, instituída pela Prefeitura Mu nicipal de Rio Paranaíba, justamente com o objetivo
de dotar o Município de um instrumento de divulgação e de pro mo ção do seu de sen vol vi men to eco nô mico, político, social e cultural.
Den tre a di ver si fi ca da gra de de pro gra ma ção da
emis so ra, cha ma a aten ção o pro gra ma do mi ni cal Um
Passeio pela Cidade, onde, com um carro de reportagem externa, o apresentador percorre a cidade, buscando a notícia onde ela está e travando um contado
direto com a comunidade, ouvindo seus apelos e reivindicações.
Guardo, de Rio Paranaíba, de seus administradores, de seus líderes, de seu povo, a melhor impressão, pelo trabalho que todos, unidos, desenvolvem
em fa vor do pro gres so do mu ni cí pio. Res pe i to e ad miro a bravura com que seus produtores rurais enfrentam todas as dificuldades inerentes à agricultura nes te País, visando oferecer à população os produtos de
que necessita para seu consumo.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 80, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Fundação José Resende Vargas de
Rádio atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à renovação da outorga, opinamos
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pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2001. –– Ricardo Santos, Presidente – Francelino Pereira, Relator
– Freitas Neto – Geraldo Cândido (abstenção) –
Nilo Teixeira Campos – José Coelho – Emília Fernandes – José Fogaça – Pedro Piva – Nabor Júnior – Moreira Mendes – Eduardo Siqueira Campos
– Fer nan do Ma tu za lém – Gerson Camata – Arlindo
Porto – Carlos Patrocínio.
PARECER Nº 160, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de
2000 (nº 267/99, na Câmara dos Deputados), que ”aprova o ato que outorga permissão à TM-TV Telecomunicações e
Serviços Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Sacramento, Estado
de Minas Gerais".
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega ao exame desta Comissão o Projeto de
Decreto Legislativo nº 102, de 2000 (nº 267, de 1999,
na Câmara dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou torga permissão à TM-TV Telecomunicações e Ser viços Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Sacramento, Estado de Minas Gerais.
A Exposição de Motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República informa que a
presente solicitação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária da TM-TV
Telecomunicações e Serviços Ltda.:
Cotista
Cícero Magno Resende Braga
Tassiana Prata R. C. Resende
Total

Cotas
36.000
4.000
40.000

II – Voto
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 ter-
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mos do art. 223 da Constituição Fe de ral, deve obe decer, nesta Casa, 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.
Sacramento, com mais de 3 mil quilômetros
quadrados, é um dos maiores municípios do Alto
Paranaiba, com uma população superior a vinte mil
habitantes, dois aeroportos e cinco hotéis.
O município tem duas emissoras de rádio e
dois jornais, e agora terá uma emissora de televisão,
conforme ato de concessão de outorga objeto do
presente projeto.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 102, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a TM-TV Telecomunicações e Serviços
Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2001. – Ricardo Santos, Presidente – Francelino Pereira, Relator – Freitas Neto – Geraldo Cândido – (abstenção) Nilo Teixeira Campos – José Coelho – Emília Fernandes – José Fogaça – Pedro Piva – Nabor Júnior – Moreira Mendes – Eduardo Siqueira
Campos – Fernnado Matuzalém – Gerson Camata – Arlindo Porto – Carlos Patrocínio.
PARECER Nº 161, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 263, de
2000 (nº 543/2000, na Câmara dos Deputados), que “aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB, para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens-TV na cidade de Blumenau,
Estado de Santa Catarina.
Relator: Senador Casildo Maldaner
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I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.821,
de 1999, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional – nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do art. 223 da Constituição Fe deral – ato constante do Decreto de 29 de novembro
de 1999, que outorga concessão à Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB para executar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivida de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de
radiodifusão de sons e imagens (TV) na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da
sob a forma de convênio, após a aprovação do Congresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
O pro je to em tela, exa mi na do pela Co mis são de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu re la tor, De pu ta da Lu i za Erun di na, e apro va ção
daquele órgão colegiado. Já na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi consideradojurídico,constitucional e va za do em
boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da entidade Fundação
Universidade Regional de Blumenau FURB:
• Ergon José Schramm – Reitor
• Rui Riso – Vice-Reitor
• Victor Fernando Sasse – Diretor Executivo do
Núcleo de Rádio e TV
II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou torga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa condiciona-se ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex ploração de canais comerciais de rádio e televisão.
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A legislação pertinente estabelece que a outorga para exploração desse tipo de serviço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Re so lu ção do Se na do Fede ral nº 39/92, que ”dis põe so bre for ma li da des e cri té rios para a apreciação dos atos de outorga e renovação de con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di odifusão sonora de sons e imagens“.
Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is
de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei
nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que “ins ti tui o Có di go
Brasileiro de Comunicações”.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislaçãopertinente, opi na mos pela
aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 543, de 2000, originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2000. – Ricardo Santos, Presidente – Casildo Maldaner, Relator
– Freitas Neto – Geraldo Cândido (abstenção) –
Nilo Teixeira Campos – José Coelho – Emilia Fernandes – José Fogaça – Pedro Piva – Nabor Jú nior – Moreira Mendes – Edu a do Si que i ra Cam pos –
Fernando Matuzalém – Gerson Camata – Arlindo
Porto – Carlos Patrocínio.
PARECER Nº 162, DE 2001
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 62, de 1997 (nº
368/96, na Câmara dos Deputados), que
“aprova o texto do Acordo relativo à Readmissão de Pessoas em Situação Irregular, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Francesa, em Paris, em 28
de maio de 1996.” (Em reexame, nos termos do requerimento nº 1.104, de 1997.)
Relator: Senador Casildo Maldaner
I – Relatório
Em vir tu de do Re que ri men to nº 1.104/97, de au toria do ilustre Senador José Eduardo Dutra, retorna
à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
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nal, para re e xa me, o pro je to de de cre to le gis la ti vo em
epígrafe.
As ra zões que le va ram aque le par la men tar a so licitar nova apreciação do Acordo franco-brasileiro
para re ad mis são de pes so as em si tu a ção ir re gu lar foram as ale ga ções de um mi nu ci o so es tu do de sua as sessoria sugerindo a rejeição do parecer.
Algumas ponderações baseavam-se em preocupação, por nós mesmos demonstrada, em parecer
anteriormente aprovado. Naquele documento, havíamos manifestado algumas dúvidas sobre a oportunidade do presente Acordo, mas concluímos por sua
aprovação, tendo em vista que se tratava de meras
suposições ou especulações.
O documento apresentado pela Assessoria do
Senador José Eduardo Dutra contém dados estatísticos sobre o número de cidadãos brasileiros vivendo
no ex te ri or, nem sem pre por von ta de pró pria, mas por
não verem mais condições de sobrevivência em seus
locais de origem.
Re ve la, ain da, que, mes mo como tra ba lha do res
temporários no exterior, eles têm podido contribuir,
com suas remessas de capital, para cobrir índices
significativos de nossos custos com importações.
Afirma que, por esta razão, o Banco do Brasil e o Ministério das Relações Exteriores têm adotado uma
política de valorização do emigrante. E conclui:
“Esta ”nova política" do Itamaraty não
combina com a assinatura de acordos internacionais tais como o que está em votação,
na medida em que o mesmo significará um
instrumento a mais para controlar, per seguir, e expulsar cidadãos brasileiros que, por
motivos certamente alheios à sua vontade,
vêem-se em situação de ilegalidade em território francês. Não é mera coincidência que o
projeto de decreto legislativo em discussão,
assim como o de nº 573/97, sobre o Acordo
de cooperação em segurança pública entre
Brasil e França, já em tramitação nas comissões do Senado Federal, estejam sendo votados nos mesmos dias em que o PDS nº
129/97, que prevê o reaparelhamento da PF
do Brasil pelo governo francês! Em troca dos
francos franceses, o Governo brasileiro não
parece ter hesitado em cumprir um papel pequeno: “ajudar a identificar, delatar, perseguir
e expulsar os cidadãos brasileiros que estão
irregularmente em território francês”.
Ao analisar as con tes ta ções do no bre re pre sentante do estado de Sergipe, levei as suas preocupa-
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ções ao conhecimento do Ministério das Relações
Exteriores, que sobre elas assim se manifestou:
“1) O acordo não contém, conforme dito no § 1º
da jus ti fi ca ti va da Asses so ria do Se na dor José Edu ardo Du tra, qual quer dis po si ção so bre as ”(...) qua li fi ca ções mí ni mas exi gi das aos tu ris tas, a sa ber, apre sen tação de passagem de continuação de viagem, comprovação de seu objetivo e posse de meios suficientes para realizá-la.“
2) Efetivamente, cada Parte se obriga, pelo
acordo, a receber seus nacionais de retorno ao respectivoterritório, a reque ri men to da outra Parte. Nada
há de novo nes se prin cí pio, ful cro da ci da da nia, e ins crito como uma das liberdadesfundamentais asseguradas no art. 5º, inciso IV, da Constituição Federal.
Admi tir o con trá rio se ria ace i tar a pena de ba ni men to.
3) Constitui praxe internacional que o passageiro de nacionalidade estrangeira impedido de entrar
em de ter mi na do país retome ao país de onde se originou sua vi a gem aé rea ou ma rí ti ma. Nem sem pre essa
praxe é respeitado por países europeus. O Acordo
formaliza o cumprimento dessa praxe por parte da
França, importante país de trânsito no espaço eu ropeu.
4) O Artigo 3º do Acordo deixa claro que a presunção de nacionalidade do cidadão não exclui a expedição de do cu men to de vi a gem que per mi ta a re admissão da pessoainteressada. O Decreto nº 1.983/96
dispõe claramente sobre a concessão de documento
de viagem apropriado (Autorização de Retomo ao
Brasil) para o nacional que, não preenchendo os requisites para a ob ten ção de pas sa por te, ne ces si te retomar ao país.
5) Constitui prioridade para o governo francês –
e essa é a prin ci pal ra zão para se di ar um even to de tal
magnitude – atrair o maior número de turistas estrangeiros para assistir os jogos da Copa. Não parece
exis tir qual quer nexo en tre o Acor do e um even to e um
evento esportivo de natureza transitória.
É fato que diversos cidadãos brasileiros encontram-se na Guiana Francesa em situação migratória irregular. Freqüentemente são deportadas pelas autorida des de Ca i e na. O Go ver no bra si le i ro nun ca de i xou de
readmitir em seu território qualquer desses brasileiros.
Con ti nu a rá a fa zê-lo. O Acor do pro va vel men te não atu ará sobre o arbítrio da autoridade migratória francesa,
nem arrefecerá a disposição do governo brasileiro de
aceitar o retomo de seus nacionais.
6) É de todo descabida, a afirmação de que o
Acordo ”(...) significará um instrumento a mais para
controlar, perseguir e expulsar cidadãos brasileiros
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que, por motivos certamente alheios à sua vontade,
vê em-se em si tu a ção de ile ga li da de em ter ri tó rio francês.“ Nenhuma das disposições pactuadas autoriza
tal interpretação.
O Bra sil, como a Fran ça e, em ge ral, como to dos
os países do mundo, dispõem soberanamente sobre
as condições de entrada e permanência de pessoas
em seu território.
7) É importante não perder de vista que esse
Acordo foi assinado no contexto da supressão da exi gência de vistos de curta duração entre os dois países, formalizado por troca de Notas diplomáticas em
28 de maio de 1996.“
II – Voto
Di an te do ex pos to, con si de ran do que as pre o cupações e dúvidas suscitadas pela Assessoria do Senador José Eduardo Dutra foram suficientemente esclarecidas, declaramos que o nos so voto é, mais uma
vez, pela aprovação do presente Acordo, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 1997, por
considerarmos que ele facilita o intercâmbio franco-brasileiro, ao mesmo tempo em que responde às
necessidades de combate à imi gra ção ir re gu lar, sempre existentes entre nações que possuem fronteiras
comuns.
É o relatório
Sala da Comissão, 11 de março de 1998. – Romeu Tuma, Presidente em exercício – Casildo Maldaner, Relator – Otoniel Ma cha do – Levy Dias – Pe dro Simon – Artur da Távola – Bernardo Cabral –
Hugo Na po leão – Bel lo Par ga – Emí lia Fer nan des.
REQUERIMENTO Nº 1.104, DE 1997
Adiamento da discussão para reexame de Comissão.
Nos termos do art. 279, alínea b, do Regimento
Interno requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Decreto Legislativo nº 62, de 1997, a fim de que a
referida proposição seja reexaminada pela Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1997. –
Senador José Eduardo Dutra.
Justificação oral
O projeto em questão aprova o texto do Acordo
relativo à Readmissão de Pessoas em Situação Irregular, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa,
em Paris, em 28 de maio de 1996. Tal Acordo visa
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estabelecer regras definidas e recíprocas para o retorno ao país de origem de pessoas que não atendam, ou
não atendam mais, às qualificações mínimas exigidas
aos turistas, a saber, apresentação de passagem de
continuação de viagem, comprovação de seu objetivo e
posse de meios financeiros suficientes para realizá-la.
O ponto principal do projeto é que o Brasil se
compromete a receber de vol ta, sem for ma li da des, cidadãos brasileiros que estejam em situação de ilegalidade migratória em território francês (e vice-e-versa). O Brasil se obriga, ainda, a receber cidadãos na tu ra is de ou tros pa í ses, pelo sim ples fato des tes indivíduos terem permanecido ou transitado em
nosso território, antes de viajar para a França, onde
estejam em situação irregular (e vice-e-versa). A
França, com este acordo, que está assinando com to dos os países com os quais possui isenção de vistos,
busca ampliar para a América Latina as normas vigentes no Tratado de Schengen.
Em seu parecer, o Senador Casildo Maldaner
vota pela aprovação do pro je to, ale gan do que o Acor do não inflinge normas constitucionais ou legais, e é
re le van te quan to ao mérito, ten do em vis ta que fa ci li ta
a cooperação franco-brasileira no tocante à circulação de pessoas, e, ao mesmo tempo, combate a imigração irregular. Mas levanta dúvidas sobre o projeto,
no tocante ao fato de um País ser obrigado a receber
um nacional de um terceiro Estado; no tocante à alínea 2, do artigo 2º, que trata de nacionalidade presumida, ou seja, um ilegal pode ser ex pul so mes mo que
não tenha nenhum documento que prove ser cidadão
de outro país, bastando que existam depoimentos de
terceiros; no tocante à um maior interesse francês no
Acordo, tendo em vistas que breve o País receberá
um grande con tin gen te de la ti no-americanos, quan do
da realização da Copa do Mundo, e que temos intenso trânsito fronteiriço com a Guiana Francesa.
Conforme dados do Ministério das Relações
Exteriores, seria de 1.567.000 o número de cidadãos
brasileiros vivendo no exterior, resultado de um processo de emigração brasileira em larga escala, incrementado a partir de 1980. Os brasileiros concentram-se, principalmente, nos Estados Unidos (39%),
Paraguai (25%) e Japão (16%), havendo registros
significativos de emigrantes de nosso País em Portugal, no Canadá, na França, na Itália, na Suíça, na
Espanha, na Alemanha, entre outros países da Comunidade Européia, assim como em todos os países
limítrofes, em continente latino-americano.
Estes bra si le i ros e suas famí li as mi gram basicamente porque não vêem mais condições de sobrevi-
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vência em seus locais de origem. Ainda não existem
informações precisas sobre quem são, quantos são,
onde estão e os motivos concretos desta emigração,
exatamente porque muitos estão em situação de ilegalidade. Sabe-se, no entanto, que – em sua maioria
não se percebem enquanto imigrantes em países estrangeiros, mas sim como indivíduos que bus cam traba lho tem po rá rio, para pou par quan ti as con si de ra das
suficientes para uma retomada digna de suas vidas,
no retorno ao Brasil. Não é a toa que, desde 1992, ín dices significativos dos custos com importações tem
sido cobertos pela remessa de emigrantes.
Para acompanhar esta nova realidade, o Banco
do Brasil tem ampliado sua cobertura às áreas de
emigração, principalmente no Japão, de onde sai a
ma i or par te das re mes sas en vi a das le gal men te. O Ministério das Relações Exteriores, por sua vez, tem afirmado que mudou sua cultura organizacional em quatro
grandes áreas: a valorização do imigrante, garantindo
aos brasileiros a dupla cidadania; uma política de bom
atendimentoconsular, que per ce be os bra si le i ros no exterior como cidadãos, contribuintes e clientes, passíveis
de serem atendidos por consulados itinerantes e escritórios sazonais; uma política de proteção consular e di plomática; uma política supletiva de prestação de serviços básicos, através do Conselho de Cidadãos, onde
autoridades diplomáticas e representantes da comunida de de bra si le i ros dis cu tem ques tões re fe ren tes à educação, segurança do trabalho e saúde.
Esta “nova política” do Itamaraty não combina
com a assina tu ra de acor dos in ter na ci o na is tais como o
que está em votação, na medida em que o mesmo sig ni fi ca rá um ins tru men to a mais para con tro lar, per se guir,
e expulsar cidadãos brasileiros que, por motivos certamente alheios à sua vontade, vêem-se em situação de
ilegalidade em território francês. Não é mera coincidência que o projeto de decreto legislativo em discussão,
as sim como o de nº 573/97, so bre o Acor do de co o pe ra ção em segurança pública entre Brasil e França, já em
tramitação nas comissões do Senado Federal, estejam
sendo votados nos mesmos dias em que o PDS
129/97, que prevê o re a pa re lha men to da PF do Bra sil
pelo Governo francês! Em troca dos francos franceses, o Governo Brasileiro não parece ter hesitado em
cumprir um papel pequeno: ajudar a identificar, delatar, perseguir e expulsar cidadãos brasileiros que estão irregularmente em território francês.
Esta é a gran de con tra di ção do pro ces so de glo ba li za ção em cur so: ao mes mo tem po em que as mer cadorias e os capitais transitam cada vez mais livremente, está havendo um con tro le ex tre ma men te ri go-

ABRIL 2001
05866 Qu ar ta-feira 11

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

roso sobre um dos direitos fundamentais do homem,
aquele de circular pelas fronteiras internacionais do
planeta, principalmente para os cidadãos do chamado Terceiro Mundo. Tendo em vista o exposto acima,
sugiro a rejeição do Parecer nº 562, de 1997, da Comissão de Relações Exteriores.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.........................................................................
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 tin ção 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 seguintes:
...................................................
IV – é livre a manifestação do pen sa men to, sendo vedado o anonimato;
..........................................................................
DECRETO Nº 1.983, DE 14 DE AGOSTO DE 1996
Institui, no âmbito do Departamento
de Polícia Federal do Ministério da Justiça e da Diretoria-Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e de Assistência a Brasileiros no Exterior do Ministério das Relações Exteriores, o Programa de Modernização, Agilização, Aprimoramento e Segurança da Fiscalização do Tráfego Internacional e do Passaporte Brasileiro
(PROMASP) e aprova o Regulamento de
Documentos de Viagem.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos IV e VI, da
Constituição, decreta:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Departamento de Polí cia Fe de ral do Mi nis té rio da Jus ti ça e da
Diretoria-Geral de Assuntos Consulares, Jurídicos e
de Assistência a Brasileiros no Exterior do Ministério
das Relações Exteriores, o Programa de Modernização, Agilização, Aprimoramento e Segurança da Fis-
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calização do Tráfego Internacional e do Passaporte
Brasileiro (PROMASP).
Art. 2º O Programa a que refere o ar ti go an te ri or
consiste, especialmente, em:
I – padronizar os requisitos básicos para a criação do pas sa por te de le i tu ra me câ ni ca, vi san do à agilização da fiscalização do tráfego internacional;
II – uniformizar o passaporte, dotando-o de padrões de segurança;
III – facilitar e agilizar o atendimento do fluxo de
passageiros do tráfego internacional.
Art. 3º Fica aprovado o Regulamento de Documentos de Viagem, na forma constante do anexo a
este Decreto.
Art. 4º Os Ministros de Estado da Justiça e das
Relações Exteriores expedirão as instruções e normas necessárias à execução deste Decreto.
Art. 5º Os recursos diretamente arrecadados e
destinados ao Departamento de Polícia Federal,
provenientes das taxas de expedição de passaportes e demais serviços de imigração no Brasil, e multas decorrentes de infrações ao Estatuto do Estrangeiro, destinam-se ao custeio do Promasp, podendo
estender-se às diversas atividades desenvolvidas
pela Polícia Federal.
Art. 6º As disposições do Regulamento aprovados por este Decreto não alteram o prazo de validade dos passaportes anteriormente expedidos.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 8º Ficam revogados os Decretos nºs. 86(1),
de 15 de abril de 1991, 637(2), de 24 de agosto de
1992 e l.123(3), de 28 de abril de 1994.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Nelson
A. Jobim – Luiz Felipe Lampreia.
PARECER Nº 163, DE 2001
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Projeto de
Decreto Legislativo nº 129/2000 nº 243/99,
na Câmara dos Deputados), que prova o
texto da Emenda, por Troca de Notas, ao
Acordo sobre Transportes Aéreos, de 4
de julho de 1947, celebrada entre a República Federativa do Brasil e a República
do Chile, em Brasília, em 3 de dezembro
de 1998.
Relator: Senador Romeu Tuma
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I – Relatório
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
VIII, da Constituição Federal, submete à apreciação
do Congresso Nacional, através da Mensagem nº
249, de 24 de fe ve re i ro de 1999, a Emen da, por Tro ca
de Notas, ao Acordo sobre Transportes Aéreos, de 4
de julho de 1947, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile, em Brasília,
em 3 de dezembro de 1998.
A exposição de motivos que acompanha a men sagem presidencial, firmada pelo Ministro das Relações Exteriores, registra que “o texto ora submetido
tem por objetivo colocar em vigor emenda feita ao
Acordo sobre Transportes Aéreos entre ambos países, negociada por sua vez durante a XIII Reunião de
Consulta Aeronáutica Bilateral, realizada no Rio de
Janeiro, de 2 a 3 de julho de 1996. Com as alterações
acordadas, no Acordo-Quadro, concluído em 4 de julho de 1947, são acrescentados, em seguida ao Artigo II, um Arti go II bis, e um pa rá gra fo 2º ao Arti go IV”.
A tramitação da Mensagem nº 249, de 1999, do
Poder Executivo, foi iniciada na Câmara dos Deputados, ten do sido apre ci a da e apro va da, por una ni mi dade de votos, na Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo nº 243, o qual mereceu aprovação, também unânime, pelas Comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e de Redação. A
tramitação no Senado Federal foi precedida de encaminhamento à Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul — CPCM, aten den do ao dis pos to no art. 2º,
I, da Resolução nº I, de 1996-CN.
A Emenda em apreço, por Troca de Notas, acres centa ao Acordo-Quadro, em seguida ao Artigo II, um
Artigo II bis e um Parágrafo Segundo ao Artigo IV.
Na primeira Nota, o Chanceler brasileiro comunica-se com o Embaixador Extraordinário e Plenipoten ciá rio da Re pú bli ca do Chi le, apre sen tan do o tex to
da Emenda, como resultado da XIII Reunião de Consulta Aeronáutica Bilateral, ocorrida no Rio de Janeiro, no período de 2 a 3 de julho de 1996. Naquela
oportunidade, foi convencionado o acréscimo, ao
Acordo-Quadro, dos dispositivos já mencionados.
Na segunda Nota, o Exmº Sr. Juan Martabit
Scaff, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
da República do Chile, ratifica o recebimento da Nota
enviada pelo Brasil e concorda com o seu teor.
O Artigo II, bis, (1), dispõe que cada parte contratante concederá à outra os direitos especificados
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com a finalidade de operar serviços aéreos internacionais em rotas determinadas, hipótese na qual a empresa aérea designada de cada parte gozará dos seguintes direitos:
a) sobrevoar o território da outra Parte;
b) pousar no território da outra Parte,
para fins não-comerciais;
c) embarcar e desembarcar no referido
território, nos pontos e rotas especificados,
passageiros, bagagens, carga e mala postal, separadamente ou em combinação, destinados a ou originados em pontos no território da outra Parte Contratante;
d) embarcar e desembarcar nos territórios de terceiros países, nos pontos nas
rotas especificadas, passageiros, bagagens,
carga e mala postal, separadamente ou em
combinação, destinados a ou originados em
pontos no território da outra Parte.
Contratante, sujeitos às provisões contidas no
Anexo ao Acordo de 1947.
O Artigo II, bis, (2), refere-se ao direito de embarque e desembarque de passageiros, bagagens,
carga e mala postal destinados e ou originados em
pon tos no ter ri tó rio de ter ce i ros pa í ses atra vés de seu
território.
O Artigo II, bis, (3), dispõe que nenhum dispositivo do parágrafo 1º do aludido artigo será considerado como concessão para que a em pre sa aé rea de signada por uma das partes efetue trans por te do més ti co
no território da outra parte.
Acrescenta-se, a seguir, um parágrafo ao Artigo
IV, passando o parágrafo não modificado do texto a
ter o número (1).
No parágrafo 2º do Artigo IV, estipula-se que os
certificados e licenças especificados no parágrafo lº
do Arti go IV do Acor do-Quadro (cuja có pia não cons ta
dos au tos) se rão, tam bém, re co nhe ci dos, na for ma indicada no parágrafo anterior, para os objetivos de
operação dos serviços resultantes de contrato de arren da men to, fre ta men to ou in ter câm bio de ae ro na ves
celebrados entre empresas aéreas de ambas as Par tes Contratantes, para permitir que tripulações chilenas operem aeronaves brasileiras e vice-versa.
É o Relatório.
II – Voto
Sendo o art. 103, I, do Re gi men to Inter no do Se nado Federal, compete a esta Comissão emitir parecer sobre proposições relativas aos atos e relações
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internacionais, em consonância com o art. 49, I, da
Constituição Federal, que define a atribuição exclusiva do Congresso Nacional para aprovar os tratados
internacionais.
A Emenda em apreço permite que tripulações
chilenas operem aeronaves brasileiras e vice-versa,
para os objetivos de operação dos serviços resultantes de contrato de arrendamento, fretamento ou intercâmbio de aeronaves celebrados entre empresas aé reas de ambas as Partes Contratantes.
Portanto, o ato internacional em questão vem
ajustar o tráfego aéreo à atual conjuntura mundial,
constituindo um avanço no relacionamento diplomático e comercial entre o Brasil e o Chile, no campo da
navegação aérea.
Em face dos argumentos expedidos, e consideran do a boa téc ni ca le gis la ti va e a per fe i ta con ve niência da Emenda ao Acordo firmado pelos Governos
bra si le i ro e chileno, opinamos pela aprovação do Pro jeto de Decreto Legislativo (SF) nº 129, de 2000 (nº
243, de 1999, na origem), nos termos da redação ori unda da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 3 de abril de 2001. – Jefferson Peres, Presidente – Romeu Tuma – Relator – Gilberto Mestrinho – José Coelho – Geraldo Cândido – Bernardo Cabral – Paulo Hartung
– Pedro Piva – Emília Fernandes – Fernando
Matusalém – José Agripino – Tião Viana.
DOCUMENTO
ANEXADO
PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO
COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL
Representação Brasileira
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 129, DE 2000
Parecer da Comissão
A Representação Brasileira na Comissão Parlamen tar Con jun ta, em re u nião or di ná ria re a li za da hoje,
aprovou, unanimemente, o Relatório favorável ao
Projeto de Decreto Legislativo Nº 129/00, do Deputado Nelson Marchezan, que “aprova o texto da Emenda, por Troca de Notas, ao Acordo sobre Transportes
Aéreos, de 4 de julho de 1947, celebrada entre a Re pública Federativa do Brasil e a República do Chile,
em Brasília, em 3 de dezembro de 1998".
EstiverampresentesosSenhoresParlamentares:
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Deputados: Júlio Redecker, Presidente; Feu Rosa,
Secretário-Geral Adjunto; Deputado Nelson Marchezan, titular, Deputados: Luciano Pizzatto, Marisa
Serrano, João Herrmann Neto e Celso Russomanno, suplentes. Senadores: Geraldo Althoff, Henrique
Loyola e Roberto Requião, titulares.
Sala da Comissão, 22 de novembro de 2000. _
Deputado Júlio Redecker, Presidente.
Aprova o texto da Emenda, por Troca de Notas, ao Acordo sobre Transportes Aéreos, de 4 de julho de 1947, celebrada entre a República Federativa do
Brasil e a República do Chile, em Brasília, em 3 de dezembro de 1998.
I – Relatório
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República submeteu à consideração do Congresso Nacional, por meio da Men sa gem nº 249, de 1999, acompanhada de Exposição de Motivos firmada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, o texto da Emenda,
por Troca de Notas, ao Acordo sobre Transportes Aé reos, de 4 de julho de 1947, celebrada entre a República Federativa do Brasil e a República do Chile, em
Brasília, em 3 de dezembro de 1998.
Na Câmara dos Deputados, a Mensagem nº
249, de 1999 foi inicialmente distribuída à Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que
aprovou, em 25 de agosto de 1999, a Emenda proposta nos ter mos do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
243, de 2000.
A ma té ria se guiu, en tão, para a Co mis são de Vi ação e Transportes, que, em 24 de novembro de
1999, manifestou-se favoravelmente, sendo, após,
submetida à Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, que, em 25 de abril de 2000, a aprovou,
com emen da de ca rá ter for mal, ao Pa rá gra fo úni co do
art. 1º do Projeto de Decreto Legislativo original.
Foi, em se gui da, re me ti do o tex to do ato in ter nacional sob aná li se ao Se na do Fe de ral, sob o nº 243-A,
de 2000.
Re ce bi dos os au tos pelo Se na do Fe de ral, o Proje to de De cre to Le gis la ti vo re ce beu o nº 129, de 2000,
sen do re me ti do, em 5 de ju nho pró xi mo pas sa do, pela
Casa revisora, à Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul – CPCM, para que essa apresentasse seu
re la tó rio, pois sem pre que o ato in ter na ci o nal tra tar de
questões referentes ao Mercosul (e, por extensão,
aos países a ele associados) nos termos do inciso I do
art. 2º da Resolução nº 1, de 1996–CN, apro va da em 21
de novembro de 1996, deve haver parecer da CPMC
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preliminar à apreciação do mérito das proposições por
quaisquer das Casas do Congresso Nacional.
O fato, contudo, de não ter a Emenda por Troca
de Notas sido apreciada preliminarmente pela representação brasileira da CPCM não invalida a aprovação anteriormente feita pelas comissões temáticas
pertinentes, tendo em vista o disposto no § 1º do artigo 2º da Resolução nº 1, de 1996—CN, que, interpretado de forma sistêmica, permite concluir ser a falta
de manifestação preliminar, por parte da CPCM, convalidável, pois o relatórioemitido por nos sa Co mis são
não é vinculante e sua ela bo ra ção é in de pen den te de
apreciação da matéria pelas comissões competentes
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, sanando—se, assim, com a presente apreciação, o vício existente.
No que diz res pe i to ao mé ri to, como bem res salta o parecer aprovado pela Comissão de Relações
Exteriores da Câmara dos Deputados, a Emenda em
exame ”acrescenta ao Acordo-Quadro, imediatamente após o Artigo II, um Artigo II bis e um Parágrafo Segundo ao Artigo IV“.
Na primeira Nota, datada de 5 de outubro de
1988, o Ministro de Estado das Relações Exteriores
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil di ri ge-se ao Emba ixador Extraordinário e Plenipotenciário da República
do Chile, referindo-se à XIII Reunião de Consulta Aeronáutica realizada en tre os dois pa í ses no Rio de Ja neiro nos dias 2 e 3 de julho de 1996, quando se con vencionou, por proposta do governo brasileiro, acres centar os dispositivos que transcreve ao Acordo-Quadro existente entre ambos os países.
Na segunda Nota, o Exmº Sr. Juan Martabit
Scaff, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário
da Re pú bli ca do Chi le, con fir ma o re ce bi men to do ex pe di en te en vi a do pelo Bra sil e anui ao seu con te ú do.
No Arti go II bis (1), pre vê-se que cada par te con tratante concederá à outra os direitos especificados
com a finalidade de operar serviços aéreos internacionais em rotas determinadas, hipótese na qual a em presa aérea designada de cada parte gozará dos se guintes direitos:
(a) sobrevoar o território da outra Parte:
(b) pousar no território da outra Parte, para fins
não-comerciais:
(c) embarcar e desembarcar no referido território, nos pontos e rotas especificados, passageiros,
bagagens, carga e mala postal, separadamente ou
em combinação, destinados a ou originados em pontos no território da outra Parte Contratante:
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(d) embarcar e desembarcar nos territórios de
terceiros países, nos pontos nas rotas especificadas,
passageiros, bagagens, carga e mala postal. separadamente ou em combinação, destinados a ou originados em pontos no território da outra Parte Contratante, sujeitos as provisões contidas no Anexo.
O Artigo II, bis, (2) refere-se ao direito de embarque e de sem bar que de pas sa ge i ros, ba ga gens, car ga e
mala postal destinados e ou originados em pontos no
território de terceiros países através de seu território.
No Artigo II, bis, (3), especifica-se que nenhum
dis po si ti vo do pa rá gra fo 1º do re fe ri do ar ti go será consi de ra do uma con ces são de uma ou ou tra Par te Con tratante à empresa aérea designada pela outra.
Acrescentam-se, a seguir, dois parágrafos ao
Artigo IV, passando o parágrafo não modificado do
texto a ter o número (1).
No parágrafo 2 do Artigo IV estipula-se que os
certificados e licenças especificados no parágrafo 1º do
Artigo IV do Acordo-Quadro (cuja cópia não consta dos
autos) serão, também, reconhecidos na forma indicada
nesse parágrafo os serviços resultantes de contrato de
arrendamento fretamento ou intercâmbio de aeronaves
celebrados en tre em pre sas aé re as de am bas as Par tes
Contratantes para permitir que tripulações chilenas
operem aeronaves brasileiras e vice-versa.
Já o Pa rá gra fo 3 do Arti go 4, con for me trans cri to
nas No tas, na ver da de não se re fe re a um novo acrés cimo ao Acor do-Quadro e, sim à for ma de en tra da em
vigor da alteração proposta, que ocorrerá quando da
última notificação em que as Partes se comuniquem
reciprocamente, por via diplomática, a conclusão dos
pro ce di men tos ne ces sá ri os à ra ti fi ca ção da Emen da.
O objetivo central do ato internacional sob nossa aná li se é, em sín te se, ade quar o Acor do-Quadro já
existente à realidade atual, da mesma forma como
tem ocorrido com atos internacionais congêneres.
Desta forma, po si ci o no-me por manifestação fa vorável desta Comissão em consonância com a decisão das demais comissões temáticas da Câmara dos
Deputados que aprovaram o texto da Emenda, por
Tro ca de No tas, ao Acor do so bre Trans por tes Aé re os,
de 4 de julho de 1947, celebrada entre a República
Fe de ra ti va do Bra sil e a Re pú bli ca do Chi le, em Bra sí lia, em 3 de dezembro de 1998, recomendando, ainda, que o referido instrumento internacional seja tam bém aprovado pelo Senado Federal, para que possa,
então, ser concluído o processo de ratificação pelo
Poder Executivo.
Sala da Comissão, de de 2000. – Deputado
Nelson Marchezan, Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
A Presidência comunica ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei do Se na do nº 193, de 2000-Com ple men tar, de ini ciativa da Comissão Temporária da Amazônia, que
altera a legislação do imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 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 (Antero Paes de Barros) –
A Presidência comunica ao Ple ná rio que o Pro je to de
Lei da Câmara nº 62, de 2000 (nº 1.461/96, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que denomina Rodovia Governador Antonio Mariz o
trecho federal da BR-230 entre a cidade de Cajazeiras e João Pessoa, no Estado da Pa ra í ba; e o Pro je to
de Lei da Câmara nº 110, de 2000 (nº 2.414/2000, na
Casa de ori gem), que de no mi na Pa lá cio Des. Ri val do
Bezerra Cavalcanti o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Paraíba, cujos pareceres
fo ram li dos an te ri or men te, fi ca rão pe ran te a Mesa du rante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos
termos do art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
Of. nº CE/3/2001
Em 4 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Nos ter mos do pa rá gra fo 2º, do ar ti go 91, do Re gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vos sa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, o Projeto de Lei do Senado nº 165 de 2000, de autoria de Sua Excelência o
Senhor Senador Mozarildo Cavalcanti que, “Denomina ”Sylvio Botelho" trecho da rodovia BR-174".
Atenciosamente, – Ricardo Santos, Presidente
da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de re curso, por um décimo da composição da Casa, para
que o Projeto de Lei do Se na do nº 165, de 2000, cujo
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parecer foi lido anteriormente, seja apreciado pelo
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Sobre a mesa, projetos que serão li dos pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 61, DE 2001
Altera o art. 4º do Decreto-lei Nº
1199, de 27 de dezembro de 1971, para
determinar que a eficácia da auteração
da alíquota do imposto sobre produtos
industrializados, decretada pelo poder
executivo, ficará condicionada à aprovação do ato pelo Senado Federal. O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação do art. 4º do Decre to-Lei nº 1.199 de 27 de de zem bro de 1971, para o
fim de submeter à condição suspensiva o ato do Poder Exe cu ti vo des ti na do a al te rar a alí quo ta do IPI, até
que seja aprovado pelo Senado Federal.
Art. 2º o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de
dezembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 4º O Poder Executivo, sempre que
necessário para atingir os objetivos da política econômica governamental, mantidos os
princípios constitucionais da seletividade, da
não-cumulatividade e da não-incidência sobre produtos destinados ao exterior, poderá
baixar Decreto alterando as alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados,
cuja eficácia ficará condicionada à aprovação do ato pelo Senado Federal, observados os seguintes limites:
I – a redução das alíquotas poderá ser
até 0 (zero); e
II – a majoração das alíquotas observará:
a) quando a alíquota for zero, poderá
ser majorada até o máximo de 5%; e
b) quando a alíquota for maior que
zero, poderá ser majorada em até 30 pontos
percentuais, limitada, em qualquer hipótese,
ao triplo da alíquota vigente.
§ 1º O Senado Federal só poderá
aprovar ou rejeitar a alteração, sendo-lhe vedado modificar o ato do Poder Executivo,
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ressalvada a possibilidade de apresentação
de projeto de lei.
§ 2º Caso o Senado não aprove o ato
em até 60 dias, será ele considerado rejeitado.“
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Re vo ga-se o in ci so III do art. 4º do De creto-lei 1.199, de 1971.
Justificação
O art. 153 da Constituição Federal estabelece:
”Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I – .........................................................
II – ........................................................
III – .......................................................
IV – produtos industrializados;
..............................................................
§ 1º É facultado ao Poder Executivo,
atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.
§ 3º o imposto previsto no inciso IV:
I – será seletivo, em função da essencialidade do produto;
II – será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação
com o montante cobrado nas anteriores;
III – não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior."
Como se vê, o § 1º permite que a lei estabeleça condições e limites à faculdade concedida ao
Executivo para a alteração de alíquotas do IPI.
Essas condições e limites são estabelecidas no
art. 4º do De cre to-Lei nº 1.199/71, hoje vi gen do com a
seguinte redação:
”Art. 4º O Poder Executivo, em relação
ao imposto sobre produtos industrializados,
quando se torne necessário atingir os objetivos da política econômica governamental,
mantida a seletividade em função da essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir
distorções, fica autorizado:
I – a reduzir alíquotas até O (zero);
II – a majorar alíquotas, acrescentando
até 30 (trinta) unidades ao percentual de incidência fixado na lei;
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III – a alterar a base de cálculo em relação a determinados produtos, podendo, para
esse fim, fixar-lhes valor tributável mínimo.“
Assim, verifica-se que a disposição do inciso III
do art. 4º não se coaduna com a excepcionalidade
do princípio da reserva legal contida no § 1º do art.
153 da Constituição, que não autoriza-a fixação, por
decreto, de base de cálculo do IPI, razão pela qual o
projeto revoga tal dispositivo.
No mérito, o projeto ajusta a exceção ao princípio da reserva legal e ao da anterioridade em matéria
tributária ao novo modelo econômico brasileiro, em
face so bre tu do da es ta bi li da de que o País atra ves sa.
Num regime estável e de concorrência aberta,
torna-se temerária a competência absolutista do Pre sidente da República, instado, obviamente por um
tec no cra ta, a in flu ir, de uma hora para ou tra, no pla ne jamento dos agentes econômicos, surpreendendo-os
com majoração de alíquotas, sem que esse ato seja
referendado pela Casa da Federação, o Senado Federal.
A forte influência da tributação na planilha de
custos das empresas e, por conseqüência, na receita
tributária dos entes federados, pode transmudar-se
em influências indevidas no equilíbrio econômico eis
que afeta substancialmente a competitividade dos
agentes econômicos.
Assim, o projeto propõe novos limites à ação do
Poder Executivo, mantida basicamente a possibilidade de ma jo ra ção de até 30 pon tos per cen tu a is, li mi tada essa majoração, todavia, ao triplo da alíquota vigente, quando maior que zero e até cinco pontos per centuais, quando a alíquota for zero.
Submete, ainda, ao Senado Federal, o referido
ato, que ficará com efeitos suspensos até que seja
aprovado.
O Senado, como Casa da Federação, poderá
analisar os efeitos gerais do ato sobre a economia e,
com vistas ao equilíbrio in ter no da fe de ra ção, apro vará ou rejeitará a alteração, devendo fazê-lo em até 60
dias, sob pena de o ato ser considerado reje i ta do pelo
decurso do prazo.
Esta medida, de rejeição por decurso de prazo,
está colocada para que o Senado não venha a arcar
com o ônus de o Executivo protelar a apreciação da
matéria a fim de conseguir o seu desiderato: Como
está colocado, só interessará a votação, em homenagem aos trabalhos legislativos.
Em suma, o presente pro je to visa pre ci pu a mente estabelecer o controle político sobre as intervenções tecnocráticas na economia, onde uma cabeça
iluminada, de dentro de um gabinete refrigerado em
Brasília, pode afetar o planejamento de em pre sas e o
equilíbrio econômico en tre os en tes fe de ra dos, já que
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par te da re ce i ta do IPI com põe re pas se aos es ta dos e
municípios, nos termos do art. 159, II e §§ 2º e 3º da
Constituição.
Essas as razões que fundamentam a presente
proposição que, espero, contará com o apoio dos
congressistas.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2001. – Paulo
Hartung.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO III
Dos Impostos da União
Art. 153.* Compete à União instituir impostos
sobre:
....................................................................................
§ lº É facultado ao Poder Executivo, atendidas
as con di ções e os li mi tes es ta be le ci dos em lei, al te rar
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I,
II, IV e V.
....................................................................................
Art. 159. A União entregará:
....................................................................................
II — do produto da arrecadação do imposto sobre pro du tos in dus tri a li za dos, dez por cen to aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor
das respectivas exportações de produtos industrializados.
....................................................................................
§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participantes, man ti do, em re la ção a es ses, o cri té rio de par ti lha
nele estabelecido.
§ 3º Os Esta dos en tre ga rão aos res pec ti vos Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que rece be rem nos ter mos do in ci so II, ob ser va dos os cri té rios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 1.199
DE 27 DE DEZEMBRO DE 1971
Altera a Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias (NBM), a Tarifa Aduaneira do
Brasil (TAB), a legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados e dá outras
providências.
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....................................................................................
Art 4º O Poder Executivo, em relação ao Impos to sobre Produtos Industrializados, quando se torne
necessário atingir os objetivos da política econômica
governamental, mantida a seletividade em função da
essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir
distorções, fica autorizado:
....................................................................................
III – a alterar a base de cálculo em relação a de terminados produtos, podendo, para esse fim, fixar-lhes valor tributável mínimo.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 62, DE 2001
Institui o Fundo de Apoio aos Serviços de Iluminação Pública – FASIP.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º Fica instituído o Fundo de Apoio aos Serviços de IluminaçãoPública — FASIP, ten do por fi na lidade complementar custos, a cargo dos municípios,
de iluminação pública.
Art. 2º Cabe à Agência Na ci o nal de Ener gia Elétrica – ANEEL, ouvido o Ministro de Minas e Energia,
definir as diretrizes gerais e as prioridades que orientam as aplicações do FASIP, bem como a forma e os
cri té ri os de dis tri bu i ção de seus re cur sos en tre os municípios, seja como transferência seja como empréstimo para emprego exclusivo em investimento em iluminação pública.
Art 3º Compete à Aneel:
I – gerir o FASIP;
II – elaborar e submeter, anualmente, ao Ministério de Minas e Energia, a proposta orçamentária do
FASIP, para inclusão no projeto de lei orçamentária;
III – acompanhar e fiscalizar a aplicação dos re cursos do FASIP;
IV – prestar contas da execução orçamentária
do FASIP
Art. 4º Constituem receitas do fundo:
I – o produto da arrecadação da contribuição de
1% (um por cen to) do fa tu ra men to das con ces si o ná rias do ser vi ço pú bli co de dis tri bu i ção, ex clu í do ori un do
de área rural;
II – dotações orçamentárias da União;
III – transferências recebidas de estados, Distrito Federal e municípios;
IV – rendimento de suas aplicações financeiras,
inclusive de financiamento de instalações e equipamentos de iluminação pública;
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IV – outras receitas.
Art. 5º As con tas dos con su mi do res das con cessionárias do serviço público de energia elétrica indica rão, em se pa ra do, o va lor da con tri bu i ção ao FASIP
referente aos serviços faturados,
Art. 6º A contribuição ao FASIP será devida a
partir do dia primeiro de janeiro do exercício seguinte
ao da publicação desta lei.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Justificação
O Projeto de Lei institui o Fundo de Apoio aos
Serviços de Iluminação Pública – FASIP, com a finalidade de apoiar as despesas de custeio e investimento em iluminação pública.
O Serviço de Iluminação Pública, destinado a
pro ver de luz ou cla ri da de ar ti fi ci al as vias e lo gra dou ros públicos é uma competência do município, abran gida pelo art. 30, inciso V, da Constituição federal.
Sen do, pois, a ilu mi na ção pú bli ca um ser vi ço da al ça da de cada mu ni cí pio, as con di ções de sua pres ta ção
e custeio devem ser definidas em lei municipal.
Ocorre que a forma de custeio desse serviço tem
gerado muita controvérsia. À partir dos anos 80, muitos
municípios passaram a editar leis que instituíam uma
taxa para cobertura da prestação do serviço de iluminação pública, conhecida por Taxa de Iluminação Pública
– TIP. Subsequentemente, muitas ações judiciais foram
impetradas, em praticamente todos os estados da Federação, questionando a constitucionalidade de leis
municipais instituidoras de Tip. Sentenças proferidas
pelos Tribunais Superiores reconhecem a procedência
das alegações apresentadas e têm declarado a inconstitucionalidade dessas leis.
Em 1999, foram feitas no vas ten ta ti vas de resolver a questão da iluminação pública.
Na Câmara, foi apresentado projeto de lei que
alterava o art. 15 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro
de 1996. O ob je ti vo do pro je to era o de per mi tir um au mento da tarifa cobrada dos consumidores das conces si o ná ri as do ser vi ço pú bli co de dis tri bu i ção, ex cluída a população ru ral, para co brir o con su mo de ener gia elétrica destinada à iluminação pública. Caberia à
Aneel estabelecer os critérios, limites e condições
para o aumento das tarifas.
O pro je to foi apro va do na Câ ma ra e re me ti do ao
Senado. Nesta Casa, contudo, esse PLC nº 16, de
2000, foi rejeitado. O relator concluiu que havia sérias
dúvidas quanto à constitucionalidade do projeto. O
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seguinte trecho do seu relatório resume essa conclusão:
Temos dúvida quanto à constitucionalidade do
projeto, pois tarifa é preço público que o consumidor
paga pelo serviço público que lhe foi diretamente
prestado; no entanto, a iluminação pública constitui
ser vi ço pú bli co uti universi, que fa le ce dos re qui si tos
deespecificidade e indivisibilidadepara a sua cobrança individualizada, como é próprio da tarifa, ou mesmo da espécie tributária taxa.
E, no Senado, foi apresentada a Proposta de
Emenda á Constituição nº 76, de 1999, que permitia
aos Municipios e Distrito Federal instituir contribuição
destinada ao custeio de serviço de iluminação pública. Essa PEC, contudo, após a rejeição do PLC nº 16,
de 2000, foi retirada pelo próprio autor.
Proposta de Emenda à Constituição, de teor se melhante, fora também apresentada na Câmara dos
Deputados, porém sua tramitação foi prejudicada
após ha ver sido apen sa da à pro pos ta re la ti va à Re forma Tributária.
Tendo em vista esses insucessos anteriores,
optou-se por instituir um fundo federal, seguindo os
moldes do Fundo de Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de
Telecomunicações — FUST. A ideia é a de criar um
fundo, administrado pela Aneel, que possa cobrir,
pelo menos em parte, despesas de custeio e de investimento em iluminação pública naqueles municípios que estejam tendo maiores dificuldades em arcar
com esses custos. Caberá à Aneel definir os critérios
para rateio desses recursos.
Como a iluminação pública é um serviço de
inestimável importância, esperamos contar com o
apoio dos nobres senadores.
Sala das Sessões, 10 de abril de 2001 – Alvaro
Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 30 Compete aos Municípios:
....................................................................................
V — organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
....................................................................................
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(À Comissão de Asuntos
Econômicos – de cisão terminativa
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2001
Altera a redação do inciso XI do art.
13 da Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de suas respectivas autarquias
e fundações, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art 1º O inciso XI do art. 13 da Resolução nº 78,
de 1998, do Senado Federal, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 13. .................................................
XI – certidão, emitida pelo respectivo
Tribunal de Contas, de que o pleiteante
cumpre o disposto na Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, no que se refere
às informações contidas nos relatórios resumidos de gestão orçamentária e nos relatórios de gestão fiscal e referidos no artigos
52 e 54 da lei, encaminhados dentro dos
prazos legais ao Tribunal, devendo ser
acompanhada de declaração do Chefe do
Poder Executivo de que as contas ainda não
apreciadas estão em conformidade com o
disposto na referida Lei." (NR)
Art 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A presente proposição visa tão-somente adequar a redação do inciso XI do art. 13 da Resolução
78, de 1998, para deixar claro que a Certidão expedida pelo Tribunal de Contas, de regularidade do cumprimento das determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, se dará exclusivamente na hi pó te se de o
Tribunal respectivo já ter aferido essa regularidade.
Não é possível exigir do Chefe do Poder Executivo o cumprimento de missão da competência do Tri bunal apreciação da regularidade – mas é perfeitamente factível que o Tribunal ateste a regularidade no
cumprimento dos prazos de entrega das informações
e que o Chefe do Poder Executivo declare, sob responsabilidade funcional, que as contas ainda não
apreciadas estão em conformidade com as exigências da Lei Complementar nº 101/2000.
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Sala das Sessões, 10 de abril de 2001. – Paulo
Hartung.
LEGISLAÇÃO CITADA
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Antonio Carlos Magalhães, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 62, DE 2000
Altera a Resolução nº 78, de 1998,
do Senado Federal, que dispõe sobre as
operações de crédito interno e externo
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações, inclusive concessão
de garantias, seus limites e condições de
autorização, e dá outras providências.
O Senado Federal, Resolve:
Art 1º Art. 13 da Resolução nº 78, de 1998, do
Se na do Fe de ral, pas sa a vi go rar acres ci do do se guinte inciso XI:
“XI – certidão, emitida pelo respectivo Tribunal
de Contas, de que o pleiteante cumpre o disposto na
Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.(AC)*
Art 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 13 de outubro de 2000. _ Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
*AC = Acréscimo

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 sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu sanciono a seguinte lei complementar:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas vol ta das para a res pon sa bilidade 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 pre-
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vinem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de me tas de re sul ta dos en tre re ce i tas e des pesas e a obediência a limites e condições no que tange
a re nún cia de re ce i ta, ge ra ção de des pe sas com pes soal, 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 en ten de-se con si de ra do o Dis tri to
Federal;
III – a Tri bu na is de Con tas es tão in clu í dos: Tri bunal de Con tas da União, Tri bu nal de Con tas do Esta do
e, quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios
e Tribunal de Contas do Município.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Os projetos serão publicados e remetidos à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung,
por permuta com o Senador Leomar Quintanilha.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, a Síntese dos Indicadores Sociais
2000, divulgada na semana passada pelo IBGE, mere ce os nos sos mais ca lo ro sos cum pri men tos. Em primeiro lugar, pela excelência técnica do trabalho que
confirma a tradição de qualidade dos serviços nacionais de estatística.
Também quero referir-me de forma elogiosa à
maneira franca e criteriosa como as informações foram le va das a pú bli co pelo cor po téc ni co do IBGE, es pecialmente nas manifestações e entrevistas do Presidente da entidade, Sérgio Besserman Vianna.
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A ini ci a ti va do IBGE de tra du zir os nú me ros para
o público fortalece a democracia em nosso País.
Estamos diante de dados animadores, como a
queda de 22,5% do analfabetismo, o crescimento em
15% do tempo de estudo e a redução da mortalidade
infantil em 22%. Mas esses mesmos números convidam a uma re fle xão mais crí ti ca so bre o nos so mo de lo de desenvolvimento e as nossas políticas públicas
nas áreas econômica e social.
Apesar dos avanços significativos, ainda convivemos com um quadro social grave, que só será superado com uma melhor distribuição da riqueza , já
que o crescimento puro e simples da renda é insuficiente para modificá-lo.
Parece-nos, entretanto, que há uma certa pressa em avaliar os números. O Governo Federal ressalta os aspectos positivos do levantamento e trata de
apresentá-los como a confirmação de que fez o melhor que podia dentro das atuais circunstâncias. Certos setores da oposição tendem a uti li zar os as pec tos
negativos em uma crítica que tenta comparar o Brasil
com países muito menos desenvolvidos e com seriíssimas dificuldades de superar por conta própria suas
mazelas.
O Bra sil é um enor me pa ra do xo. Te mos uma es trutura econômica moderna em praticamente todos
os setores produtivos e uma avançada infra-estrutura
de telecomunicações e de serviços. É tam bém sig ni ficativo o nível de integração na chamada nova economia e na sociedade do conhecimento. A velocidade
de in cre men to do uso da Inter net, por exem plo, che ga
a ultrapassar a de alguns países desenvolvidos. Do
ponto de vista da circulação de informações e bens
culturais, nosso País também caminha para equiparar-se a sociedades mais avançadas. Junto com essa
realidade, porém, permanece um quadro social de
desigualdades graves e injustificáveis. O próprio Pre sidente Fer nan do Hen ri que emitiu a máxima de que o
Brasil é ”mais injusto do que pobre.”
Não acreditamos em uma visão fragmentada
para a so lu ção dos pro ble mas na ci o na is, mu i to em bora o Bra sil seja um País plu ral, com con tras tes cul tu ra is, regionais e raciais. Há um enigma a ser decifrado
tanto pelo Governo quanto pela Oposição. O mesmo
Brasil injusto, cuja maioria da população é submetida
a privações de todos os tipos, criou condições para
mudar essa situação por suas próprias forças e por
um caminho talvez inédito.
O trabalho do IBGE revela que melhoraram pra ticamente todos os indicadores sociais pesquisados.
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Mas, se olharmos com mais atenção, veremos
que a evolução positiva dos indicadores é frustrante
em face da evo lu ção da ri que za do País. O mais gra ve
é que não houve redução das desigualdades. O índice de Gini, que mede a dis pa ri da de da renda, permaneceu em 0,57 ao longo da década. Tal fato reflete a
enor me ri gi dez e a di fi cul da de para que haja dis tri bu i ção de renda exclusivamente por meio dos mecanismos do livre mercado. As estruturas de apropriação
da riqueza tendem a reproduzir a situação anterior.
Assim, o País cresce e a desigualdade permanece a
mesma. É como se o esforço para crescer só ajudasse a superar a miséria e a pobreza marginalmente. A
renda média dos 10% mais ricos é 19 vezes maior
que a dos 40% mais pobres e assim se manteve por
toda a década. O mesmo vale para a relação entre a
parcela 1% mais rica da sociedade, que se apropria
de 13% do rendimento, enquanto os 50% mais pobres ficam com 14%.
A renda per capita brasileira no ano de 2000 ficou em R$6.560,00. Ora, esse valor já está bem distante de qualquer conceito de linha de pobreza. O
Brasil caminha para uma renda per capita semelhante a de alguns países desenvolvidos, se forem mantidas as projeções de evolução do PIB e do crescimento da população. O PIB atingiu R$ 1,089 trilhão, o que
re pre sen tou um cres ci men to de 4,46% no ano pas sa do. A pesquisa do IBGE aponta um crescimento demográfico anual médio estabilizado em 1,4%. Se pegarmos as últimas décadas, anos 60, 70, 80 e 90, ve remos que, no começo desse movimento decrescente, tínhamos uma taxa de crescimento demográfico
da ordem de 3%.
Por que continuamos com tamanha desigualdade? Será possível ainda prevalecer a crença de que
so mos um País po bre e que a ren da é in su fi ci en te para
to dos? No Bra sil há re cur sos téc ni cos e in fra-es tru tu ra,
há de sen vol vi men to tec no ló gi co – es ta mos aí fa bri cando aviões, clonando –, recursos para investimento, ca pacidade empreendedora pública e privada, rica formação cultural, organização social, estabilidade política, uma estrutura jurídica razoável, normalidade e de senvolvimento institucional capazes de dar sustentação a qualquer iniciativa de melhoria do quadro social.
O que precisamos conceituar é a política que nos permitirá con ti nu ar cres cen do – e é fun da men tal cres cer –
para reverter os mecanismos que impedem a superação dessas enormes desigualdades.
Outro preconceito a ser banido é o de que a redução da pobreza causará um grande impacto nos
gastos públicos. Esse é o discurso dos que vêem no
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social uma ameaça à estabilidade econômica. No
Brasil, os gastos sociais já correspondem a 20% do
PIB. A persistência da po bre za, por tan to, não de cor re
da insuficiência de recursos. Pode parecer lu gar-comum, mas temos que aumentar a eficiência do gasto
pú bli co na área so ci al. Essa efi ciên cia deve es tar des tinada a erradicar a miséria e a criar igualdade de
oportunidades. Calcula-se que um montante aproximado de R$23 bilhões,correspondente a 23% do PIB
de 2000, seria necessário para, em termos teóricos,
elevar todos os pobres para uma posição acima da li nha de pobreza. Não se trata, por tan to, de uma ta re fa
impossível e impensável.
É por isso que incomoda tanto ainda convivermos com um qua dro de di fi cul da des na sa ú de, ape sar
da redução da mortalidade infantil, que citei no início
do meu pronunciamento, e do aumento de verbas do
SUS, em par te pelo nos so tra ba lho com a PEC da sa úde. Mais da metade dos óbitos de menores de um
ano corresponde a crianças com menos de sete dias
de vida. É um dado revelador da falta de assistência
pré-natal. A desigualdade também se manifesta pelo
nível escolar das mães. A mortalidade infantil de crianças cujas mães têm mais de oito anos de escolarida de é 3,5 ve zes me nor que das mães com me nor es colaridade. Ou seja, toda a melhoria e todo o esforço
acabam sendo amortecidos por essa desigualdade.
O cenário regional também demonstra o peso da desi gual da de so ci al. Embo ra se te nha re du zi do a mor talidade infantil decorrente de doenças infecto-contagiosas e parasitárias no País, o mesmo não aconteceu
na Região Nordeste. Há uma relação direta entre saneamento e esse tipo de causa dos óbitos. Não é por
acaso que, no Nordeste, é pequeno o número de domicílios ligados à rede coletora de esgoto e é muito
elevado o atendimento por fossas rudimentares.
Pode-se dizer que há um consenso nacional
quanto ao papel da educação no desenvolvimento
econômico e social do País. O próprio IBGE ressalta
que existem algumas questões que ainda precisam
ser melhor equacionadas. A primeira delas refere-se
à pré-escola. A taxa de escolaridade entre quatro e
seis anos cai em uma relação direta com a da renda
familiar, não ultrapassando 50% para as famílias com
renda inferior a três salários mínimos. A escolarização e o aten di men to ma ter nal são in fe ri o res a 6% das
crianças entre zero e três anos, filhos dessas mesmas famílias que ganham três salários mínimos. Na
outra ponta, a estatística aponta 90% e 32% para os
que têm uma renda maior, respectivamente.
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Sr. Pre si den te, a no ção de ci da da nia, o en ri quecimento espiritual, a criatividade e o sentido de vida
solidária são fortemente desenvolvidos nos primeiros
anos de vida. A criança que não tem oportunidade de
freqüentar a pré-escola e, dessa forma, de ser estimu la da in te lec tu al e so ci al men te, cor re o ris co de carregar carências para o resto da vida.
O novo per fil do mer ca do de tra ba lho e da po pu lação já está modificando o ensino de segundo grau
com a retomada dos estudos por meio de cursos noturnos e o aumento da escolarização de jovens entre
20 e 24 anos, que foi de 51%. São sin to mas de que há
uma de man da por ma i o res co nhe ci men tos e de que é
necessária uma política ativa para jovens pobres.
Des sa for ma, o com ba te ao de sem pre go e a cri ação de novas possibilidades de trabalho e renda devem conjugar-se à universalização do acesso a uma
educação de qualidade e à erradicação do analfabetismo funcional, com sistemas de abertura ao microcré di to, apo io aos em pre en de do res e à pró pria pro fissionalização.
A síntese dos Indicadores Sociais 2000 contém
importantes alertas sobre a questão urbana. É o caso
da pro por ção de mor tes por ca u sas vi o len tas en tre os
jovens, que passou de 63% para 68%. A maior parte
des sas mor tes é de jo vens po bres do sexo mas cu li no,
pardos e negros. O número de homicídios por mil ha bitantes nas principais metrópoles brasileiras está
acima do que é caracterizado pela ONU como uma
guerra civil.
Os números do saneamento básico, apesar de
terem evoluído, não são animadores. Apenas 52%
dos domicílios estão ligados à rede coletora de esgoto e é baixíssima a co ber tu ra de tra ta men to des se esgoto. Para a solução desses problemas e a melhoria
dos demais indicadores sociais, é indispensável colocar na agenda política brasileira a necessidade de
uma Reforma Urbana, capaz de reverter o processo
de urbanização de risco que predomina nas principais cidades do País. Deve-se incorporar o acesso à legalização da propriedade da terra para vastas parcelas da população que habitam esse eufemismo denominado assentamentos urbanos subnormais.
Deve-se ainda promover programas sociais integrados que tenham como centro a questão habitacional.
Deve-se também promover a redefinição do papel
dos Municípios e das regiões metropolitanas e estruturar mecanismos eficazes de compartilhamento de
serviços, possibilitando um melhor atendimento da
população, em particular, no que diz respeito à segu-
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rança, justiça, crédito, educação, saúde, transporte,
lazer e saneamento.
O aproveitamento de oportunidades pelo desenvolvimento local também deve ser parte integrante da agenda da Reforma Urbana. O fortalecimento
das vo ca ções lo ca is é al ta men te efi caz para a cri a ção
de novas oportunidades de trabalho e renda.
É verdade que são muitas as deformações que
marcam a história e a cultura da nossa vida social. A
he ran ça da es cra vi dão pa i ra so bre to dos nós. A dis criminação racial potencializa a desigualdade social.
Quero citar aqui, Sr. Presidente, estudos do Ipea, que
mostram a correspondência entre escolaridade dos
pais e dos filhos. Quanto menor a dos primeiros, menores as possibilidades dos segundos. Os dados do
IBGE são claros a esse res pe i to. Embo ra te nham melhorado os indicadores sociais, as diferenças entre
brancos, de um lado, e ne gros e par dos, de ou tro, per manecem estáveis em nosso País, nessa década do
es tu do que es tou men ci o nan do. Assim, o anal fa be tismo de ne gros e par dos é duas ve zes o dos bran cos. É
um mecanismo semelhante ao da distribuição de ren da no nosso País. Quem mais precisa parte sempre
de uma si tu a ção des fa vo rá vel, car re gan do o ônus das
gerações anteriores. E a distância fica mantida, mes mo ha ven do mo ti vo de so bra para que ela se re du za –
no caso da renda, do analfabetismo, da mortalidade
infantil e assim por diante.
O Sr. Lúcio Alcântara (Bloco/PSDB – CE) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Concedo um apar te com mu i to pra zer ao Se na dor Lú cio Alcântara.
O Sr. Lúcio Alcântara (Bloco/PSDB – CE) –
Senador Paulo Hartung, creio que o pronunciamento
de V. Exª tem a vir tu de de or de nar os da dos que es tão
sendo divulgados pela imprensa em relação a essa
pesquisa do IBGE. Há alguns aspectos que merecem
co men tá ri os. V. Exª já fa lou so bre al guns, mas não se ria demais insistir em alguns pontos que devem chamar a nossa atenção. Primeiro, que há evolução; evo lução na educação e na saúde. Pela primeira vez, de pois de alguns anos, a renda cresceu, embora a de sigualdade permaneça. Porém, infelizmente, essa não
é uma questão simples. A renitência da desigualdade
parece ser um problema de difícil solução, mas quero
me ater a um ponto, a que V. Exª, aliás, já se referiu,
mas para dar-lhe mais ênfase: a questão do saneamento básico. Realmente, é matéria na qual estamos
atrasados. V. Exª se referiu à questão da pré-escola,
mas tivemos que fazer uma opção, criamos o Fundef
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para in ves tir mos no 1º Grau e es ta mos, pra ti ca men te,
com to dos os alu nos na es co la. Então, te mos que ata car as prioridades que são estabelecidas, mas a
questão do saneamento é fundamental. Felizmente,
há uma perspectiva – pelo menos para as pequenas
comunidades –, que é o Projeto Alvorada, com a maio ria dos re cur sos a ele des ti na dos sen do ori un dos do
Fundo da Pobreza. Sem saneamento, não vamos
conseguir vencer certos obstáculos para a obtenção
de água de qualidade e esgo ta men to sa ni tá rio. Então,
espero que esse tema mereça, realmente, uma maior
aten ção do Go ver no. O nos so de sem pe nho em sa ne amento, nos últimos anos, tem sido medíocre e o sistema atual não é mais possível, porque as empresas
não têm capacidade de endividamento e os Estados
já atingiram, também, os seus limites. Mesmo que
haja dinheiro disponível na Caixa Econômica – do
Fundo de Garantia, por exemplo –, nem as empresas
e nem os Estados podem tomá-lo. Então, estamos di ante de um impasse que precisa ser rompido, porque
sem saneamento básico não venceremos algumas
dificuldades na área da saúde, como as doenças de
veiculação hídrica e outras mais que, realmente, ainda causam grandes problemas à nossa população,
principalmente à mais pobre. Assim, quero saudar o
discurso de V. Exª e dar um destaque àquilo que o re latório assinala, ou seja, que em saneamento básico
o avanço foi muito pequeno e precisamos encontrar
um novo modelo institucional, que permita superarmos essa dificuldade. Muito obrigado.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Acolho o aparte de V. Exª.
Desde que cheguei nesta Casa, tenho de fendido com mu i ta ên fa se a ques tão de um novo mar co re gu la tó rio para o se tor de sa ne a men to. Esta mos vi vendo ainda do que foi feito no Regime Militar, em 1971,
quando os militares lançaram o seu plano para cuidar
de saneamento no País. O tempo passou, esse modelo se esgotou – V. Exª coloca com muita clareza a
situação das empresas estaduais de saneamento – e
precisamos colocar um outro no seu lugar. O Planasa
já teve o seu tem po e cum priu o seu pa pel, mas, como
diz um amigo meu, “ainda estamos vivendo na Era da
caixa d’água”. E ele diz, brincando: “A caixa d’água é
o quebra-molas do sistema de saneamento.” Precisamos sair dessa Era tão atrasada e avançar. Tenho
certeza de que isso irá modificar os indicadores sociais para as próximas pesquisas.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador Paulo Hartung?
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O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Com muito prazer, concedo um aparte ao Senador
Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
Paulo Hartung, V. Exª tem brilhado no Senado por
sempre ter feito colocações muitointeligentes e opor tunas. A sua intervenção, hoje, tem as duas características, ou seja, não só a oportunidade, como também a inteligência das colocações. Solidarizo-me
com V. Exª dizendo que todos esses índices se refletem da pior ma ne i ra pos sí vel na mi nha Re gião. Foi cri ada uma superintendência para tentar trazer os nordes ti nos ao mes mo pla no do res tan te do País e o mo delo começou a ter sucesso: foram criadas a Sudeco,
Sudesul, Suvale e Sudam. No entanto, todas tiravam
dinheiro do mes mo ca i xa e isso di mi nu iu a ve lo ci da de
daquele sucesso. Mesmo assim, sucederam-se escândalos nas várias superintendências e, ao in vés de
se tentar corrigi-los, colocando na cadeia quem roubou, pensa-se em tirar a superintendência do ar. Na
semana passada, reunimo-nos com to dos os De pu tados, Senadores e com alguns Governadores e Pre sidentes de Assembléia, pedindo para que isso não
ocorresse. Lá, continuam o desemprego e o saneamen to bá si co em pi o res con di ções do que no res tan te
do País e, o que é pior, con ti nua fal tan do água potável
para uma grande parcela da população. Hoje, temos
algo em torno de seis milhões de pessoas sem abas tecimento de água regular. Nem a caixa d’água nós
temos, Senador, porque a água é distribuída por carro-pipa. Tentamos levá-la de trem para algumas cidades, mas isso foi im pos sí vel, por que não se jus ti fi ca va
economicamente e, às vezes, essa água ficava imprestável. Dá pena ver aqueles brasileiros tomando
água de péssima qualidade e enchendo os hospitais
com doenças do sistema digestivo, verminoses, etc.
Então, aplaudo V. Exª. Sei que, comparativamente,
muita coisa tem melhorado no Brasil, mas não na velocidade que queríamos. Por isso, solidarizo-me com
V. Exª e digo que, realmente, temos que estar mais
atentos, pois nós, que estamos nesta Casa, temos
mais responsabilidade do que os outros brasileiros.
So mos nós que, como re pre sen tan tes do povo, te mos
que estar cobrando. Parabéns a V. Exª.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Senador Ney Suassuna, primeiramente, agradeço o
ca ri nho e a gen ti le za das suas pa la vras, o que é pe cu liar em V. Exª, mas também apanho o conteúdo da
sua intervenção.
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O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
A Presidência informa que o tempo de V. Exª se encontra esgotado em quatro minutos.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Sr. Presidente, estou em fase de conclusão do pronunciamento e peço-lhe um pouco mais de tempo.
Senador Ney Suassuna, quem tiver o trabalho
de ler a publicação do IBGE, divulgada na semana
pas sa da, cha ma da Sín te se de Indi ca do res So ci a is de
2000”, vai encontrar, nos números do Nordeste, essa
realidade que V. Exª descreveu, com alguns Estados
em situação ainda pior do que outros.
Sr. Presidente, em nossa História recente, nunca os dados foram tão contundentes para indicar novos ca mi nhos. Eles tam bém de i xam cla ro que, ape sar
das conquistas advindas da estabilidade econômica
e po lí ti ca, os avan ços fo ram mu i to tí mi dos. Fal tou vontade de implementar novas políticas públicas. Faltou
olhar o Bra sil real, fe i to de car ne e osso. Um Bra sil de sigual e injusto, mas com uma população fortemente
empreendedora e com uma enorme pujança econômica e desenvolvimento tecnológico e cultural. Um
Brasil de carne e osso que não pára de gritar para os
ouvidos surdos de muitos dos seus representantes
que se for criado um ambiente de igualdade de oportunidades, crescerá menos injusto e os indicadores
sociais melhorarão em uma velocidade ainda maior
que a do crescimento econômico.
Temos que evitar o olhar distante e frio de Wall
Street, por exemplo, que é capaz de captar corretamente que o Brasil melhorou e que a estabilidade
econômica, a integração internacional e a reforma do
Estado foram essenciais, mas que não consegue enxergar que es tão cri a das as con di ções para a su pe ra ção da injustiça, da miséria, da desigualdade. Temos,
também, que evitar a cegueira ideológica que insiste
em só ver um País atrasado e miserável, que sonha
com um Esta do pa ter na lis ta e fi nan ci a dor de uma ampla rede assistencialista de eficácia duvidosa.
A miséria e a po bre za ain da ser vem ao ve lho cli entelismo e, dessa forma, entravam o nosso desenvol vi men to po lí ti co e so ci al. É na in di gên cia so ci al que
o patrimonialismo reproduz seus representantes. A
miséria tem sempre um dono, já se disse. Aquele que
nega as mudanças também explora a miséria em prol
de seus projetos políticos.
O caminho que acreditamos possível para a rápida melhoria do quadro social e para enfrentar de
forma objetiva o difícil desafio da distribuição de renda é o da promoção da igualdade de oportunidades.
Ela se dará pela con ju ga ção da ado ção de pro gra mas
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que promovam a universalização do acesso à educação da pré-escola ao segundo grau, os investimentos
em saúde, a articulação da reforma urbana, a definição de projetos de renda mínima, a oferta de crédito
aos microempreendedores, e de mecanismos ativos
de correção das discriminações de gênero e raça.
É a igualdade de oportunidades, Sr. Presidente,
que vai mudar o padrão de apropriação da riqueza e
acelerar a melhoria dos nossos indicadores sociais.
Somente ela reduzirá a gravíssima situação de desigualdades em que se encontra o nosso País e que
está mais do que constatado nesse importante trabalho do IBGE, que tenho a oportunidade de apresentar
nesta tarde.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara, por
cessão do Senador Edison Lobão.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a Campanha da Fraternidade, conduzida pela CNBB – Con ferência Nacional dos Bispos do Brasil – elegeu, este
ano, como tema da sua pregação as drogas.
Todos sabemos que tem inquietado muito a sociedade a questão das drogas e a dimensão que o
problema tem assumido. É um problema crescente.
Cada vez mais, um maior número de jovens têm enveredado por esse caminho, um caminho de dor, de
sofrimento e que tem infelicitado a vida de muitos jovens, causando grande perturbação na sociedade e
na família. Por isso mesmo, foi mais do que oportuno
o tema que a CNBB escolheu para a Campanha des te ano, que se encerra agora, na Semana Santa.
Sr. Presidente, nesta oportunidade, gostaria de
registrar aqui o meu aplauso, o meu apoio pela iniciativa da CNBB que sempre, a cada ano, escolhe um
tema de grande interesse social. E não há tema que
mais exija de cada um de nós dedicação, apreço, cuidado do que as drogas. Há um grande risco de dissolução da sociedade, até de comprometimento do pró prio Estado, das nossas instituições, pela expansão
que o problema da droga vem tomando. Basta ver o
que está acontecendo com o país vizinho, a Colômbia, onde praticamente o poder já está dividido entre
qua tro gru pos: o Esta do clás si co, tal como o co nhe ce mos, os paramilitares, os guer ri lhe i ros e os nar co tra fican tes. Um país tão bo ni to e com tan tas po ten ci a li da des como a Colômbia encontra-se minado nas suas
bases pela questão das drogas. As relações entre os
pa í ses, a rota das dro gas, a sua ex por ta ção, a re la ção
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entre produção e consumo, a quantidade fabulosa de
dinheiro envolvido em todas essas transações, o verdadeiro poder paralelo que se estabelece, que corrompe, que mata, que destrói a sociedade na sua cé lula fundamental básica, que é a família, enfim, tudo
isso requer um esforço enorme para tentarmos vencer essa batalha.
Não se trata de problema que o Estado sozinho
resolve. Não é problema só de governos. Não é problema só de organismos internacionais, que são capazes de reunir vários Estados soberanos em busca
de uma solução para esse mal. É um problema da so ciedade. Muitas vezes, nós, principalmente no Brasil,
temos a expectativa de que o Estado resolva tudo: se
não for o Município, é o Estado; se não for o Esta do, é
a União. Achamos que é sempre possível encontrar
uma solução para o problema no âmbito do Estado,
no âmbito do Governo. Mas há problemas – e o das
drogas é um deles – que só poderemos resolver com
a mobilização da sociedade, no sentido solidário, fra terno e voluntário.
Em sen do as sim, cre io que des per di ça mos uma
grande oportunidade de contribuir, ainda na vigência
da Cam pa nha da Fra ter ni da de, pos to que ela ter mi na
agora na Semana Santa, aprovando projeto que trami ta há anos – não sei se três anos ou mais –, ori un do
da Câ ma ra, en vi a do pelo Po der Exe cu ti vo, ao qual in clu si ve fiz um voto em se pa ra do, pro je to este que, sal vo engano, está na Comissão de Edu ca ção. Ain da temos até o fim do ano e aproveito a oportunidade para
fa zer um ape lo ao Pre si den te da Co mis são de Edu ca ção, Senador Ricardo Santos – infelizmente S. Exª
não está conosco nes te mo men to –, para que ace le re
a tramitação e a votação desse projeto. Vamos aperfeiçoá-lo e melhorá-lo, porque seria uma grande con tribuição do Senado no combate às drogas.
O pro ble ma das dro gas en vol ve re pres são, edu cação, recuperação, enfim, só pode ser visto em uma
concepção global. Há aspectos diferentes, mas o pro blema só pode ser enfrentado com competência e
com possibilidade de êxito se for analisado na sua in teireza.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se na dor Lú cio Alcân ta ra, V. Exª tem ra zão: es ta mos per dendo uma oportunidade. Como membro da Comissão de Educação, vou fazer essa solicitação na próxima terça-feira ao Presidente da nossa Comissão,
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para que possamos recuperar essa oportunidade,
que não está de todo perdida. Pre o cu pa-me o pro blema da droga. Não me refiro somente às drogas com batidas, como maconha, cocaína e outras, mas também às drogas legais, talvez até piores, tais como a
bebida e o fumo. Eu não bebo e não fumo, mas vejo
tantos jovens e amigos destruindo suas vidas com a
bebida, com o cigarro e tudo o mais. Aliás, isso custa
muito caro à República, mas custa mais caro ainda à
família, tendo em vista tais vícios serem um fator desagregador. Solidarizo-me com V. Exª. Cabe a esta
Casa acelerar esse processo. Nobre Senador Lúcio
Alcân ta ra – re pi to –, na pró xi ma ter ça-fe i ra, na Co missão de Educação, serei porta-voz de V. Exª, pedindo
ao Presidente da que la Co mis são que co lo que em pau ta esse pro ces so, o mais rá pi do pos sí vel, para es tar mos em con so nân cia com a Cam pa nha da CNBB. Por
falar nisso, ontem, liguei para o Arcebispo do meu
Estado e pedi a Sua Reverendíssma permissão para
mo bi li zar mos to das as pa ró qui as para a re a li za ção de
uma gran de pas se a ta, tal como a que hou ve aqui, em
Brasília, em um encontro de jovens que lutam contra
esse mal terrível, que são as drogas. Parabéns!
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Muito obrigado, Senador Ney Suassuna. Sei que V.
Exª, na Co mis são de Edu ca ção, fará de tudo para que
o projeto seja examinado, discutido e votado – já que
ele certamente será alterado aqui no Senado –, para
depois retornar à Câmara. Trata-se de uma questão
difícil, tendo em vista que há muitas abordagens, tais
como a policial, a econômica, a médica, a social.
Espero que possamos aproveitar a oportunidade
dada pela CNBB ao lançar esse tema à discussão
para avançarmos em medidas concretas a serem
adotadas.
V. Exª falou nas chamadas “drogas consentidas”, àquelas já aceitas pela sociedade – e aqui que ro des ta car o tra ba lho do Mi nis tro José Ser ra no com ba te ao fumo. Eu tam bém não fumo, mas bebo so ci al mente. O Ministro José Serra enfrentou uma indústria
poderosa. Nós, no Senado, vimos a luta de S. Exª,
com a obstinação e a determinação que o caracterizam, e que, com o apoio do Congresso, conseguiu
uma grande vitória contra o fumo. Os números existentes – para ficarmos apenas na análise econômica,
o que, evidentemente, é insuficiente – mostram a
quantidade de dinheiro que se gasta com a saúde em
decorrência dos males do fumo. Havia, antigamente,
quem brandisse um argumento cínico a respeito, ou
seja, que a União, os Esta dos e os Mu ni cí pi os não po diam abrir mão do IPI arrecadado com o fumo, pois
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significaria uma grande perda de receita. Mas se esqueciam de calcular o que se gasta para tra tar os que
adoecem em virtude do fumo. Não sei se V. Exª, Senador Ney Suassuna, já teve oportunidade de ver um
enfisematoso – já nem digo al guém que seja por ta dor
de câncer no pulmão –, com fome de ar, sem conseguir respirar, com uma vida de péssima qualidade em
fun ção do fumo. É evi den te que não po de ría mos ace i tar que aque la si tu a ção per ma ne ces se para sem pre.
Em re la ção à be bi da, os da dos mos tram uma si tuação grave: crianças com idade de 12, 13 anos que
já começaram a beber. É claro que isso vai comprometer, danificar a saúde dessas pessoas. Começam
a beber, às vezes, bebidas com baixo teor alcóolico e
de po is isso vai num cres cen do. Sem con si de rar aque les que não têm controle sobre o consumo da bebida
e se transformam em alcoólatras, destruindo a si
mes mos, a fa mí lia, o am bi en te so ci al em que vi vem. É
uma tragédia. Novamente, vamos encontrar, às vezes, como única for ma de re cu pe rar es sas pes so as, o
trabalho voluntário, solidário, a exemplo dos Alcoólicos Anônimos.
Quem já teve, de alguma forma, contato com a
realidade do drogado, do alcoólatra, sabe o quanto
isso é do lo ro so, pe no so, trá gi co. E como é di fí cil re verter essa situação.
Temos que realizar um trabalho que só surtirá
efeito mediante a conscientização, nas igrejas, nas
as so ci a ções co mu ni tá ri as, nos clu bes es por ti vos, nos
sindicatos, nos clubes de serviço, nos ambientes de
trabalho. Assim, podemos plantar a semente que per mitirá a vitória contra essa situação.
Assinalando a campanha da CNBB, insisto na
gravidade desse problema.
Uma vez, Se na dor Ney Su as su na – V. Exª é mu i to curioso –, fiz uma pergunta a alguém que conhece
o problema da dro ga e não con si de rei a res pos ta su fi ciente. De vez em quando, temos notícia, pela televisão ou pelos jornais, de que houve apreensão de um
grande carregamento de droga ou de que foi preso o
chefe de um cartel desses. Não tenho notícia de que
situação semelhante ocor ra nos Esta dos Uni dos. Não
sei como acontece esse processo de distribuição. E
me deram uma resposta que considerei insuficiente.
Como se dá esse processo? Porque eles se preocupam muito com a produção e com a origem da droga,
tanto que têm todo um programa militar de combate
ao nar co trá fi co e à pró pria pro du ção de dro gas na Co lômbia e em outros países. Mas não sei como esse
processo ocorre nos Estados Unidos, que são, como
em tudo, os maiores consumidores do mundo. De for -
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ma que essa questão constitui um de sa fio para o qual
até então não temos resposta suficiente, que solucione o pro ble ma. Mas, en quan to ti ver mos dis po si ção de
debater e de promover um combate eficaz e sem tré guas, temos uma chance de triunfar, e é em nome
dela que faço este registro hoje à tarde.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
Lúcio Alcântara, quero fazer apenas uma colocação.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Pois não, Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Se V. Exª
ou eu quiséssemos encontrar droga nesta cidade ou
em qualquer lugar do mundo, rapidamente encontraríamos. Em meia hora, com certeza, um motorista de
táxi informa onde é o ponto e tudo mais. É claro que,
para combatermos esse mal, é preciso fazer com que
a polícia seja mais ativa e tenha mais interesse, porque não há muito in te res se, uma vez que, se em meia
hora somos capazes de encontrar os pontos, eles,
que passam trinta dias por mês recebendo para com batê-los, encontrariam não só esse ponto, como inúmeros outros pontos de distribuição grossista, talvez.
Então, penso que, sem uma melhoria da nossa polícia, não teremos muito sucesso no combate a esse
problema. Com educação e polícia eficientes, com
certeza, haverá sucesso.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sem dúvida, V. Exª levanta um aspecto importante,
que está mais ligado à repressão. Mas o problema
não é apenas de repressão; há toda uma rede, que
está ligada à corrupção, à evasão de divisas, ao enrique ci men to ilí ci to. Quer di zer, há uma sé rie de ati vi dades criminosas que gravitam em torno do problema
da droga e que minam, destróem a própria estrutura
do Estado.
Deixo aqui este re gis tro para ma ni fes tar o nos so
inconformismo com esta si tu a ção. A nos sa es pe ran ça
é a de que possamos mobilizar as forças sociais para
vencermos esse dragão da droga, do tráfico, que tem
infelicitado tantos jovens que já perderam as suas vidas, que en tra ram nes se ca mi nho en ga no so da dro ga
de for ma a des tru í rem o seu fu tu ro e to das as pos si bi lidades diante da vida.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.
S. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, ontem,
des ta tri bu na, li duas de nún ci as pu bli ca das nos jor na-
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is: uma feita por uma organização não-governamental, a Comissão Pró-Yanomami, a respeito de experiências que estavam sendo feitas entre os índios ianômamis por instituições norte-americanas e a outra
feita por um índio da tribo Macuxi, do leste de Roraima, denunciando que organizações não-governamentais estavam incitando índios de outras tribos
contra os índios daquela região que não concordavam com a orientação dada por essas instituições.
Hoje, Sr. Presidente, fui surpreendido – creio
que todos – com notícias publicadas nos jornais Folha de S.Paulo e Jornal do Brasil, informando que a
Polícia Federal fez apreensão de minérios retirados,
segundo a própria manchete, por índios no Amazonas. –
A Polícia Federal e o Ibama apreenderam, na noite de domingo, dentro de um barco, sete toneladas de ametista e cerca de
300 gramas de tantalita, em Manaus (AM).
Os minérios foram retirados ilegalmente das
terras dos índios tucanos e baniuas.
O carregamento estava sob responsabilidade do vice-presidente da ONG Cooperíndio (Cooperativa de Produção dos Índios
do Rio Negro), o catarinense Adir Nagel Júnior, detido pelos agentes federais para
prestar depoimento.
A Delegacia de Prevenção e Repressão a Crimes Fazendários e Ambientais
abriu inquérito com base na Lei de Crimes
Ambientais, que prevê detenção de seis meses a um ano e multa por extração de minerais em florestas de domínio público sem
autorização da União. Além de Nagel Júnior,
foi detido o minerador Olivaldo Cassemiro. O
dono da embarcação, Armando Tanaka, entregou à Polícia Federal quatro notas fiscais
avulsas emitidas pela Secretaria de Fazenda de São Gabriel da Cachoeira (AM).
Conforme as notas, a tantalita foi comprada para José Lopes Filho, em nome da
empresa Cia Industrial Fluminense, de São
João Del Rey (MG). Foram pagos
R$11.762,00 pelos 300 kg.
As sete toneladas de ametistas foram
vendidas por R$5.340,00 para Arauto Passos Nunes, de Governador Valadares (MG).
Os dois comerciantes não foram encontrados. A Folha não localizou a Cia. Industrial
Fluminense até o fechamento desta edição.
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A tantalita é um mineral raro, útil para
o funcionamento de reatores nucleares, propulsores de aviões a jato e celulares.
Segundo o DNPM (Departamento Nacional de Pesquisa Mineral), só a perícia
pode apontar o valor do minério apreendido.
Os índios ganharam de R$2 a R$8
pelo quilo do minério extraído. No mercado
internacional, o preço da tantalita pode alcançar de US$17 a US$500, dependendo
do teor de nióbio e tântalo encontrado no
mineral. Uma grama de ametista pode ser
comercializada por cerca de US$1.
“A exploração está garantida pela
Constituição”, declarou Nagel Júnior. Ele
afirmou que cerca de 50 famílias indígenas
participam da exploração de minérios nos
rios Içana e Tiquié, em São Gabriel da Cachoeira.
O DNPM afirma que a exploração é
ilegal.
Por telefone, o administrador da Funai
em São Gabriel da Cachoeira, Henrique
Vaz, disse à Agência Folha que pedirá a
cassação da inscrição do CGC (Cadastro
Geral de Contribuinte) da ONG Cooperíndio.
Sr. Presidente, às denúncias que relatei ontem
desta tribuna – uma, patrocinada por uma ONG, que
diz que instituições norte-americanas haviam feito
experiências entre os índios ianomâmis, usando-os
como cobaias, tendo vários deles falecido, outra, feita por um índio, que afirma que ONGs estão atuando em outras regiões, colocando índios contra índios – somam-se novas acusações. Minerais que pertencem à União estão sendo saqueados, retirados
ilegalmente das terras dos índios, e, segundo matéria da revista IstoÉ, de fevereiro deste ano, índios
estão ficando cegos. O título do artigo é justamente
“Cegueira do Descaso. Infecção nos olhos se espalha entre os índios maku do Alto Rio Negro”.
Esse é o retrato da situação em que se encontram as nossas reservas indígenas, os nossos índios
e as ONGs que estão atuando no País. Não dá mais
para fi car alhe io a esta ques tão. Na re gião de São Ga briel da Cachoeira, além da ocorrência de contrabando de minerais estratégicos, índios estão abandonados na questão da saúde, ficando cegos pelo tracoma.
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“Guerrilha Colombiana. Farc recruta
amazonenses à força.
(...) A guerrilha colombiana marxista
das Farc tem recrutado brasileiros e venezuelanos, denunciou o Exército ao informar a
captura de um brasileiro que militava no grupo rebelde, detido na fronteira colombiano-brasileira. O Comandante da IV Divisão
do Exército, general Arcesio Barrero, disse
que o brasileiro identificado como João
Franco Pinheiro, 20, natural da cidade de
São Gabriel da Cachoeira, no Estado do
Amazonas, foi capturado na região da selva
de Barrancominas, departamento de Guainía (Sudeste), limítrofe com o Brasil. O militar indicou que, segundo as declarações de
Pinheiro, este fazia parte da frente 16 das
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) há um ano e meio e foi recrutado
à força. Pinheiro também confessou, acrescentou o general, que nessa frente do grupo
rebelde – que opera nos departamentos de
Vaupés e Guainía, fronteiriços com o Brasil
–, seu comandante, Tomás Molina (aliás, ‘O
Negro Acácio’), tem recrutado vários brasileiros e venezuelanos. Segundo o Exército, ‘O
Negro Agácio’ protege o chefão do narcotráfico brasileiro, Luiz Fernando Da Costa,
mais conhecido como Fernandinho Beira-Mar, com quem troca cocaína por armas.
Há mais de um mês o Exército colombiano
antecipa nessa região do país a chamada
Operação Gato Preto, que tem o propósito
de desmantelar a rede de tráfico de cocaína
por armas que na fronteira estabeleceram o
comandante guerrilheiro e Fernandinho.
Em 21 de março passado, as autoridades colombianas capturaram em um luxuoso apartamento ao norte da capital colombiana Elizete da Silva Lira, esposa legítima do
chefão brasileiro, a qual era procurada, mediante uma ordem internacional de prisão,
por delitos de narcotráfico e contrabando de
armas."

brasileira esteja igual à Amazônia colombiana: o
contrabando de minérios estratégicos, a exploração
dos índios mediante o pagamento vil e ilegal pelas
instituições não-governamentais e também a atuação da guerrilha colombiana dentro do nosso País,
com o recrutamento à força, segundo o próprio jornal, de brasileiros.
É preciso que estejamos alertas. É preciso, efe tivamente, que a questão indígena no País não continue sen do tra ta da como se fos se algo ima gi ná rio, um
sonho distante de uma realidade cruel, que é a explora ção dos ín di os pe los con tra ban dis tas – dis far ça dos,
no caso, sob a capa de uma ONG, que explora minera is es tra té gi cos – e, ao mes mo tem po, o seu aban do no pela Fu nai e pelo Go ver no Fe de ral, en tre gues que
estão ao tracoma, uma doença tratável.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Se na do res, em meio à
total ausência do Estado brasileiro naquelas regiões,
por dever de justiça, devo relatar – porque estive, há
pouco tempo, naquela região, acompanhando uma
comitiva de Parlamentares, 11 Deputados e alguns
Senadores, entre os quais a Senadora Marluce Pinto
e o Senador Bernardo Cabral – que a única presença
brasileira efetiva, que trabalha, de fato, para guardar
nos sas fron te i ras e manter a bra si li da de na que les rincões é o Exército brasileiro.
A Polícia Federal, é verdade, tem feito um esforço sobre-humano para realizar seu trabalho, como,
por exemplo, o de apre en der car ga ile gal de mi né ri os,
inclusive estratégicos, como foi noticiado. É muito
pouca gente na Polícia Federal para dar conta da
imensidão daquelas fronteiras. Em Surucucus, nessa
mesma viagem que fizemos com o Comandante Militar da Amazônia, vimos o Posto da Polícia Federal fe chado. Não havia ninguém, porque não é possível
manter permanentemente o pessoal nessas regiões,
que es tão es can ca ra das ao con tra ban do de mi né ri os,
ao narcotráfico, ao con tra ban do de ar mas e, por tan to,
vulneráveis às guerrilhas, que, comprovadamente, já
estão recrutando pessoas à força.
Trago mais essas denúncias para chamar a
atenção da Fu nai, do Mi nis té rio da Jus ti ça e do Pre si dente da República no sentido de que é preciso, de
ma ne i ra enér gi ca, mu dar o rumo da po lí ti ca in di ge nista no País e, principalmente, fazer uma verdadeira
operação pente-fino naquelas instituições que atuam
livremente na região amazônica, aproveitando-se
dessa liberdade para cometer atos ilícitos como os
que aqui relatei.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, estão
aqui todos os ingredientes que se faziam necessários, digamos assim, para que, amanhã, a Amazônia

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR MOZARILDO
CAVALCANTI EM SEU DISCURSO.

E mais: a guerrilha colombiana, segundo o jornal A Crítica, de Manaus, do dia 31 de março, pu blicou a seguinte matéria:
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O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
motivo de muito orgulho para a gente tocantinense a
instalação da primeira turbina da Usina Hidroelétrica
Luís Eduardo Magalhães, a maior obra em construção no Estado do To can tins. Esse é mo ti vo de or gu lho
e de satisfação pessoal para a brava gente tocantinense notadamente nesta quadra em que o Brasil se
en con tra: di an te de uma si tu a ção qua se que de emer gência com relação à sua capacidade de atender à
demanda de energia do povo brasileiro.
A Usina Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães,
com a ins ta la ção da sua pri me i ra tur bi na hoje – as de mais ocorrerão em dias subseqüentes, até que, em
setembro próximo, possamos inaugurá-la –, estará
gerando 850 megawatts, o que contribuirá, Sr. Presidente, para mitigar essa demanda reprimida, que já
se revela de forma muito acentuada no País inteiro,
notadamente em razão da redução da precipitação
pluviométrica prevista para este ano nas Regiões Sul
e Sudeste, onde os reservatórios das barragens das
usinas hidroelétricas encontram-se em seu nível mínimo, gerando uma energia insuficiente ao atendimento da demanda nacional.
Por isso, dizemos, com ufanismo, que o Estado
do Tocantins há de emprestar, nesses dias próximos,
a sua contribuição para essa demanda nacional.
Vale ressaltar, Sr. Presidente, que, no programa
de geração de energia elétrica no Estado do Tocantins, além da Usina Luís Eduardo Magalhães – já tenho, repetida vezes, informado isso a esta Casa e ao
povo bra si le i ro –, já es tão pro gra ma das, com pro je tos
aprovados, qua tro ou tras hi dre lé tri cas de por te qua se
semelhante àquela que estamos construindo. E a
próxima, com licitação já prevista para 23 de julho
próximo, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, será
a de Peixe, também aumentando essa contribuição
do Estado do Tocantins para a demanda de energia
nacional.
Essa demanda, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tende a crescer neste momento em que o
Bra sil, ao con tro lar a sua in fla ção, ao su pe rar as fa ses
mais difíceis da organização da sua economia, já
emana sinais visíveis de crescimento econômico.
Isso, seguramente, também haverá de aumentar a
demanda de energia elétrica.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje
ocorrerá, no Estado do Tocantins, na sua bela Capital, Pal mas, um se mi ná rio pro mo vi do pela Con fe de ração Nacional da Indústria. É a participação ativa do
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setor privado, de um setor significativo e importante
da eco no mia na ci o nal, na dis cus são de um dos te mas
também fundamentais neste Brasil, que, equivocadamente, escolheu, privilegiou e ainda utiliza como modal viária, prioritária e predominante em seu território
de dimensão continental a rodovia.
A rodovia é importante, mas é claro que, num
país de dimensões como as do Brasil, é preciso buscar a racionalização dos transportes de bens e serviços, principalmente dos de carga pesada à longa dis tância, de uma forma mais racional e mais barata. Por
essa razão, a CNI está promovendo, no dia de hoje,
um seminário a respeito das hidrovias, com o tema
“As hidrovias como fator de integração nacional”.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Permite-me V. Exª um aparte, Senador Leomar Quintanilha?
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO) – Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Exª.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Senador Leomar Quintanilha, V. Exª falava, ainda há
pou co, da Usi na de La je a do, que o Go ver na dor Si queira Campos brindou com o nome do saudoso Deputado Luís Eduardo Ma ga lhães. É uma opor tu ni da de que
me é oferecida para traduzir também aqui o meu respeito e admiração pelos progressos e pelo desenvolvimento do seu Estado, pela atuação dos três Senadores, pela lealdade de todos eles ao Governador Si queira Campos e, em particular, pela atuação de V.
Exª, que se tem mostrado um Senador atuante e, sobretudo, um homem preocupado com o desenvolvimento da sua região, em particular do seu Estado.
Queria também ressaltar que o Governador Siqueira
Campos realiza m trabalho excepcional, e, por isso
mes mo, eu, que te nho gra ti dões pes so a is a S. Exª, no
momento falo com a maior isen ção: o tra ba lho que Si queira Campos realiza, juntamente com seus Parlamentares,Senadores e Deputados, dignifica o Tocantins e lhe dá o justo prestí gio po pu lar que todos os se nhores têm naquela área. Dessa maneira, queria felicitá-lo, por esse e por outros acontecimentos que estão acontecendo no seu Estado, que, dentro de um
decênio, será um dos Estados mais prósperos do
País. Muito obrigado, Senador Leomar Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO) – Agra de ço a V. Exª, que, de for ma sem pre so li dá ria, tem contribuído para esse sucesso que o Tocantins vem experimentando. V Exª, que representa o
Estado irmão da Bahia, o qual con fron ta, em vas ta ex tensão territorial, com o Tocantins e, por isso, mesmo
experimenta vários interesses comuns, sabe perfeitamente da saga, da luta que temos empreendido, com
vistas a superar as dificuldades de uma região antes
tida como legada à postergação e abandonada, mas
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que vem experimentando uma transformação de forma acentuada.
V. Exª lem bra tam bém, ao ma ni fes tar a sua gra ti dão pelo reconhecimento da vasta folha de serviços
prestados por V. Exª à sua Bahia e ao nosso querido
País, a gratidão do Tocantins não só com relação a V.
Exª, mas também com relação ao saudoso Deputado
Luís Eduardo Magalhães, com quem tive a felicidade
de com par ti lhar dias de la bor na Câ ma ra dos De pu ta dos. Sou testemunha ocular, de vivência e de convivência, da sua extraordinária luta por este País. O reconhecimento do Tocantins, ao emprestar o seu
nome à mais importante obra em execução no nosso
território, é uma demonstração inequívoca de que o
Tocantins também pranteia a sua falta e depositava
em S. Exª, como o Brasil todo o fazia, as mais vivas e
as mais fortes esperanças de que S. Exª preparava,
construía, pavimentava o caminho para oferecer a
sua participação mais efetiva na colocação do Brasil
nos trilhos do progresso e do desenvolvimento, o que
é tão querido por nós e por todo o povo brasileiro.
Portanto, é com satisfação que estamos comemorando, eminente Senador Antonio Carlos Magalhães, a exe cu ção de uma obra da mag ni tu de e da im portância da Usina Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães, que vem sendo executada em uma parceria
rica e importante com o setor privado. O seu orçamento não fugiu um milímetro do orçamento previamente elaborado, e o seu cronograma físico-financeiro está totalmente sendo cumprido em reais, sem ne nhum reajuste, dando exemplo para todo o Brasil.
Além dis so, essa obra está sen do cons tru í da tam bém
em tempo recorde. Dentro do programado, será inaugurada essa extraordinária obra ainda em setembro,
sendo dada, des se for ma, como eu dis se, a con tri bu i ção do Tocantins neste momento de dificuldade por
que passa o setor energético brasileiro.
Eu começava a comentar, num segundo momento, a realização de um seminário por parte da
Confederação Nacional da Indústria – mais uma vez,
há a participação do setor privado no nosso território.
O Go ver na dor Si que i ra Cam pos es co lheu um slogan
muito oportuno e atual: é o Estado da livre iniciativa e
da jus ti ça so ci al. Ali temos a consciência de que o se tor privado, de que a livre iniciativa, efetivamente fará
parceria adequada com o setor público, para eliminar
as mazelas e as injustiças ainda cometidas contra o
nosso povo.
A CNI discute a importância, a oportunidade e a
vi a bi li da de do apro ve i ta men to dos po ten ci a is hí dri cos
brasileiros, principalmente utilizando-os como modal
viária, para, exatamente, eliminar as desigualdades
existentes entre as regiões interioranas e litorâneas.
É claro que a região interiorana do Brasil, como
são o Estado do Tocantins, o Centro-Oeste e o Centro-Norte, tem dificuldades enormes de alcançar por -
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tos e, conseqüentemente, mercados com preços
competitivos. Assim, faz-se mister a implantação de
uma logística de transporte que permita não só a internação de insumos necessários a estimular a sua
ca pa ci da de de pro du ção, mas tam bém o es co a men to
de sua produção a preços com pe ti ti vos para alcançar
esses mercados.
A natureza foi extremamente dadivosa com o
Tocantins, dando-lhe, além de terras férteis e clima
extraordinário e equilibrado, duas das mais importantes bacias hidrográficas brasileiras. Não é possível fi carmos apenas numa atitude contemplativa, li mitando-nos a olhar e ad mi rar as be le zas dos rios Ara gua ia
e Tocantins. A natureza está, com os seus rios, como
a nos con ci tar a apro ve i tar essa opor tu ni da de de uti lizar o seu po ten ci al va ri a do, quer para ati vi da des de ir rigação de terras férteis e vastas, para a produção de
ali men tos que pos sam mi ti gar a fome de mu i tos bra si le i ros e de ou tros po vos, quer para a uti li za ção do seu
potencial hidrelétrico, de navegação ou turístico. É
isto o que estamos procurando fazer, com as nossas
limitações, com as dificuldades que enfrentamos no
Estado do Tocantins: procuramos aproveitar o extraordinário potencial dessas bacias que a natureza nos
ofereceu.
Estamos enfrentando a falta de dinheiro, mas,
sobretudo, nobre Presidente Mozarildo Cavalcanti,
es ta mos en fren tan do as di fi cul da des de vi das àque les
que não querem o estabelecimento do processo de
desenvolvimento do interior do Brasil, do novo Brasil
que está sendo des co ber to, que, de for ma dis far ça da,
utilizando a cortina de fumaça de proteçãoambiental,
buscam dificultar o estabelecimento de um processo
vivo e forte de desenvolvimento das nossas regiões.
Enfrentamos, até há pouco, a interdição da hidrovia do rio Araguaia. Isso criou uma dificuldade
enorme para centenas de produtores, principalmente
para os do norte de Mato Grosso, que uti li za vam o rio
Ara gua ia e o rio das Mor tes para de sa guar sua pro du ção. A alegação era a de que o Relatório de Impacto
Ambi en tal era in su fi ci en te, de que a for ma de apro ve itamento do rio como modal viária mataria os nossos
peixes, criaria problemas para os ribeirinhos e dificulta ria a vida dos ín di os da que las re giões; en fim, ale ga vam que isso destruiria o rio.
Ora, ninguém mais do que nós, que moramos à
beira do rio Araguaia, onde há essa bacia extraordinária, quer a sua proteção e a sua sobrevivência. Qu eremos que o rio ofe re ça to dos es ses be ne fí ci os à população. Queremos aproveitar tudo isso, contando
com a inteligência daqueles que que rem pre ser var as
condições e as qualidades do rio, a fim de que possam nos ajudar a utilizar esse rio também como modal viá ria, sem pre ju í zo à na tu re za e ao ecos sis te ma.
Sr. Presidente, essas questões continuarão a
ser discutidas, e vamos, seguramente, implementar
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essa modal viária de custo baixo, a fim de oferecer
aos nos sos pro du to res a opor tu ni da de de mo der ni zar
as suas atividades e de alcançar o mercado com pro dutos a preços competitivos. Assim, numa interação
com as rodovias e as hidrovias, poderemos constituir
uma malha, uma modal que venha a mudar a matriz
de trans por te nes te País, que, ao lon go dos seus qua se 500 anos, não soube ainda aproveitar as potencialidades de suas ferrovias, ampliando a sua malha e a
sua rede para o atendimento das diversas regiões do
País.
Tampouco ainda é aproveitado o potencial hidrográfico. Outros países do mundo há muito já integraram as suas bacias hidrográficas, com o objetivo
de dar um aproveitamento mais racional a esse poten ci al hi dráu li co. Só ago ra es ta mos co me çan do, mas
haveremos de efetivá-lo, para oferecer à brava gente
brasileira, das diversas regiões – principalmente, do
interior do Brasil, onde se padece das dificuldades
advindas da inexistência ou da precariedade de infra-estrutura –, as condições que as regiões mais
aquinhoadas, melhor beneficiadas, possuem. Desse
modo,efetivamente, numa integraçãonacional, poderemos buscar o desenvolvimento deste tão querido
Brasil.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, um outro
assunto me traz à tribuna. É do conhecimento de todos que um dos principais entraves ao desenvolvimento econômico e social do Brasil é a sua péssima
distribuição de renda. A existência de dois Brasis, um
com pa drão de ren da e qua li da de de vida com pa rá vel
ao de países do primeiro mundo e outro miserável,
que exibe indicadores sociais iguais aos das nações
mais atrasadas, é uma realidade intrigante.
O Brasil das regiões Sul e Sudeste, com o seu
vi gor in dus tri al, que se re fle te di re ta men te na qua li dade de vida da população, contrapõe-se ao Brasil do
Norte e Nordeste, onde milhões de pessoas vivem
abaixo da linha da pobreza. Essa disparidade econômica entre as di ver sas re giões do País é um dos prin cipais causadores da má distribuição de renda.
É forço so re co nhecer,entretanto, que o governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso tem feito
um trabalho intenso com vistas à redução dos efeitos
dos desequilíbrios inter-regionais. Acusado no seu
primeiro mandato de ter reduzido drasticamente os
investimentos nas áreas sociais, Sua Excelência tem
demonstrado no seu segundo governo grande in teresse em priorizar os programas destinados às populações de baixa renda. Não sem razão, pois, afinal, a
missão mais importante de um governo deve ser a de
ele var a qua li da de de vida do seu povo, pro por ci o nan do a cada cidadão oportunidades iguais de tra ba lho e
de acesso aos bens e serviços públicos.
Foi com esse ob je ti vo que o go ver no fe de ral lançou o Plano de Apoio aos Estados de Menor Desen-
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volvimento Humano, que consiste em concentrar as
atenções do Poder Central nos estados da federação
que apresentam os menores índices de desenvolvimento humano. De acordo com esse índice, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, os níveis de bem-estar da população são medidos a partir de três fatores: educação,
lon ge vi da de e renda. Para se determinar o IDH – Índi ce de Desenvolvimento Humano levam-se em consideração o acesso da população residente a serviços
básicos, tais como: habitação, saúde, saneamento e
edu ca ção. O me nor ou ma i or aces so a es ses ser vi ços
é o que di fe ren cia um es ta do com alto, mé dio ou ba i xo
IDH. Os da dos des se in di ca dor di vul ga dos para o ano
de 1996 revelam o grau de disparidade entre as 27
unidades da federação, variando de 0,53 a 0,87, enquan to a mé dia na ci o nal é de 0,747. Essa di ver gên cia
mostra quão desigual é o padrão de vida da população brasileira.
Batizado de Projeto Alvorada, o plano tem uma
previsão de desembolso de R$4,1 bilhões para o período 2000-2002, devendo receber do governo federal recursosadicionais no montante de R$2,3 bilhões.
A esses valores somam-se R$1 bilhão de empréstimos externos e contrapartidas dos estados, além de
outros R$4,2 bilhões do Fundo de Combate à Pobreza, aprovado por esta Casa no final do ano passado.
Todos esses recursos perfazem uma soma total de
R$11,6 bi lhões a se rem in ves ti dos nes te e no pró xi mo
ano.
Os princípios básicos do plano são: o gerenciamento intensivo, a focalização dos programas, a priori za ção dos mu ni cí pi os e o com pro mis so com re sul tados. A idéia é melhorar as condições de vida das populações carentes no menor espaço de tempo possível.
O plano é inovador na medida em que é centrado essencialmente no estabelecimento de parcerias
entre o Governo Federal, os Governos Estaduais e
Municipais e a sociedade ci vil. Os go ver nos mu ni ci pais, que são o menor nível de des do bra men to do poder
público, têm melhores condições de avaliar as prin cipais necessidades da população, propondo diretrizes
de ação e de canalização de investimentos. A participação da sociedade civil é também da maior relevância. O êxi to ob ti do com a cri a ção dos con se lhos mu ni cipais de sa ú de e de edu ca ção, que têm uma atu a ção
de fundamental importância na gestão dos recursos
destinados aos programas mantidos nessas duas
áreas de governo, mostra que esse deve ser o caminho a ser seguido. Além de viabilizar a priorização
das ações, as parcerias são importantes ainda para
identificar os recursos e gerenciá-los bem.
No primeiro momento o Projeto Alvorada estará
contemplando municípios dos 14 estados brasileiros
com IDH abaixo da média nacional, que são todos os
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do Nordeste e mais Acre, Pará, Rondônia, Roraima e
Tocantins. Serão 1796 municípiosatendidos, localizados em 188 microrregiões beneficiando uma população de mais de 31 milhões de brasileiros.
No meu estado, o Tocantins, 84 municípios serão contemplados nessa primeira etapa do Projeto
Alvorada, com previsão de recursos de 88 milhões de
reais. Esses recursos estão vindo em muito boa hora,
já que o meu estado tem lutado com muitas dificuldades para implementar a sua infra-estrutura básica e
organizar a sua economia. O governo federal começa, de fato, a resgatar um antigo compromisso que
tem com o povo tocantinense. A ajuda que constitucionalmente lhe é devida desde a criação do estado,
em 1988, começa, finalmente, a ser prestada. Como
os recursos do Projeto Alvorada serão aplicados em
ações de natureza social, nas áreas de ensino fundamental e médio, assistência médica de caráter preventivo, saneamento básico e geração de emprego e
renda, estou convicto de que o programa alcançará
pleno êxito. A população a ser atendida será exatamente a que mais precisa, a que se encontra hoje
marginalizada e excluída socialmente.
Sendo assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senado res, que ro nes te mo men to lou var a ini ci a ti va do Gover no Fe de ral e cum pri men tar o Pre si den te Fer nan do
Henrique Cardoso pela concepção e implementação
do Pro je to Alvo ra da. Com esse gesto, Sua Excelência
de mons tra a sua sen si bi li da de para as ques tões so ciais e denota empenho ao buscar diminuir os efeitos
do histórico desequilíbrio verificado entre as regiões
no nosso País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Leomar Quintanilha, o Sr. Antero Paes de Barros, 2º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada sucessivamente pelos Srs.
Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário e Casildo Maldaner.
Durante o discurso do Sr. Leomar Quintanilha, o Sr. Casildo Maldaner, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada sucessivamente pelos Srs. Mozarildo Cavalcanti,
4º Secretário e Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhães
para uma comunicação inadiável, na forma do art.
14 do Regimento Interno.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
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do meu dever, porque ontem ocupei esta tribuna, tra tar novamente do caso Sudam.
Em princípio, o ilustre Ministro Fernando Bezerra declarou oficialmente que o prejuízo era de R$106
milhões nos projetos da Sudam. De logo, contestei,
dizendo que chegaria à casa de R$1 bilhão. Hoje, ofici al men te, já se sabe que a quan tia se ele va a R$2 bi lhões, o que significa 12 “Lalaus” na Sudam, na Ama zônia.
Relembro, neste instante, a luta, quando o Ministro Fernando Bezerra assumiu esse cargo, para
que a Sudene e a Sudam ficassem nesse Ministério
de Integração Regional. Logo o PMDB e seu Ministro
faziam questão absoluta de que esses órgãos ficassem nesse Ministério – poderia ser para saneá-lo,
mas, infelizmente, os fatos demonstraram que não
era para saneá-lo. Ao contrário: era para incentivar a
corrupção existente na Sudam. Agora se procura fazer parceria ou estabelecer semelhanças com a Sudene, casos totalmente diferentes. Mas, seja como
for, na Sudene ou na Sudam, o que o povo brasileiro
quer é a apuração.
Ontem vimos a indignação do Ministro. Sinceramente, acredito nela. Ele próprio disse que eram uns
ban di dos, uma po dri dão e que ele era o li xe i ro e não o
lixo. O Brasil, então, passou a se perguntar, de ontem
em diante, quem é o lixo ou quem pro mo veu esse lixo
tão gran de num ór gão des te País – ór gão que, su pos ta men te, de ve ria fo men tar o de sen vol vi men to de uma
região. Vê-se agora que, na realidade, esse órgão
serviu para desenvolver alguns malandros e alguns
políticos ligados à re gião.
Hoje venho à tribuna para fazer um apelo ao
Pre si den te Fer nan do Hen ri que. Sua Exce lên cia, di retamente ou por meio de seu secretário, Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, deve informar à Nação – a
Nação quer saber – quem indicou os superintendentes da Sudam e os secretários executivos do Ministério nessa época. Enquanto não se tiver coragem de
dizer, ficará sempre uma dúvida.
Ministros ligados a mim foram demitidos por um
ato mes qui nho e im pen sa do do Se nhor Pre si den te da
República, mas saíram com a cabeça erguida pela
honestidade com que procederam. Acredito ser uma
obrigação do Presidente da República se pronunciar
sobre o tal Tourinho, o Maurício Vasconcelos, o Hugo
Almeida – faça-o pessoalmente ou por meio de qualquer dos seus subordinados, inclusive do próprio Ministro.
Hoje armou-se uma confusão enorme em razão
da publicação do Correio Braziliense. Fez-se menção ao novo interventor, que foi colocado para defender o Senador Jader Barbalho em uma questão que
corre aqui em Brasília sobre o pro ble ma das ter ras do
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Pará. Ora, enquanto tudo isso não ficar es cla re ci do, o
Governo fica mal.
A minha colaboração com o Presidente da República – assumo aqui uma posição de independência, mas, neste caso, estou colaborando com Sua
Excelência – traduz-se no apelo que lhe dirijo: que o
Presidente diga à Nação que não indicou esses homens, que diga explicitamente quem os indicou. Sua
Excelência tem a responsabilidade por tê-los nomeado e as denúncias não foram poucas.
Agora, dizer-se, como se diz, que há muito tem po se sabia disso, piora para o Governo, é melhor ter
sa bi do on tem ou hoje. Se já sabe há mu i to tem po e foi
crescendo e crescendo o número de desonestos levando o dinheiro do erário para seu bolso ou para o
bolso de seus amigos, fazendo campanhas eleitorais
ou coisa semelhante, a situação piora.
Acho que seria um ato de coragem do Ministro,
do Presidente da República, do Secretário da Presidên cia, de quem quer que seja, di zer à Na ção que es sas pessoas foram indicadas por um político, qualquer que seja ele, de qualquer partido – da base do
governo ou da oposição. Que seja revelado para a
Nação quem teve essa mão boa de indicar pessoas
tão su jas para pra ti car os cri mes que vêm sen do pra ti cados. O País não agüenta mais.
E dizer-se que isso não toca na figura do Presidente! Toca. Só não tocaria se Sua Excelência não
soubesse. Como sabia, o Presidente tem é que dizer
claramente: estou agora demitindo os desonestos
que foram indicados por fulano de tal.
Ao tan to lu tar pe los pro ble mas da Mesa no Con gresso Nacional, eu sabia que isso iria acontecer, Sr.
Presidente. Hoje tenho uma certa pena dos meus
companheiros do PMDB. Eles estão sofrendo. Entre
si, conversam sobre o seu sofrimento. Eu não tenho
nenhum interesse em fazer maior esse sofrimento.
Mas mu i ta gen te no PMDB está re a gin do, até por uma
ques tão de so bre vi vên cia po lí ti ca. Nin guém tem co ragem de ir à praça pública ou a qualquer lugar neste
País e dizer que é do partido da Sudam. Quem dirá
isso? Ninguém.
Por tudo isso, ve nho hoje a esta tri bu na, com hu mildade, pedir ao Senhor Presidente da República
que indique os nomes dos que lhe levaram a cometer
tantos erros durante tanto tempo na Sudam. São seis
anos do seu governo e seis anos que essas coisas
acontecem na Sudam e no DNER. Não diria que só
acon te ce ram nes te go ver no. Não di ria isso. Em ou tros
governos devem ter acontecido, e certamente surgirão casos de outros governos. Que apareçam todos
os casos, mas que não se procure ocultá-los.
A Corregedora deu-nos esperança, mas, evidentemente, se as coisas não fluírem com a rapidez
com que têm que fluir, os escândalos vão se suceder
e toda a Nação, inclusive a área política, vai perder a
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credibilidade. E a perda de credibilidade leva a um
des ti no que o País não quer atin gir, não deve atin gir.
Queremos, essencialmente, viver na democracia, mas a de mo cra cia exi ge dos seus par tí ci pes éti ca
e seriedade. E essa ética e seriedade, infelizmente,
faltaram em al guns ór gãos do Go ver no. O Pre si den te,
no momento, está tomando providências, mas essas
providências têm que ser claras, e tem que ser mais
clara ainda a participação daqueles que indicaram ao
Presidente pessoas que não podiam exercer cargos
públicos. A responsabilidade é do Governo.
Faço esse apelo em nome da Nação aturdida,
da Nação que está sem compreender tudo o que se
pas sa e que, mu i tas ve zes, é des vi a da para uma bri ga
entre dois Senadores, ou coisa que o valha. Não é
nada dis so. Isso já pas sou. O gran de pro ble ma é que,
a cada dia, os escândalos se sucedem e os valores
aumentam. Daquela tribuna, ontem, eu disse que
chegaria a um bilhão. Hoje, é um órgão do Governo
que já diz que são dois bilhões. Vai ser mais, Sr. Presidente, é só apurar. A apuração é uma exigência do
País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral, por per mu ta com o Senador Francelino Pereira.
S. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao olhar a tri bu na de um Parlamento – pelo menos era o que eu ali
estava a divisar -, vêm-me à mente os chamados
“sermões” que os evangélicos, os católicos e os homens dedicados ao lado espiritual promovem nos
seus púl pi tos. Ali está, no púl pi to da Igre ja, o sa cer do te, que, com as suas homilias, procura mostrar aos
que o ouvem quais as ilações e deduções a se tirar.
Pois eu vejo aqui, neste pedaço, o púlpito da de mocracia, onde cada um prega a sua oração, mostra o
que lhe vem à alma e começa a apontar caminhos e a
indicar soluções.
O Jornal do Senado de hoje traz uma denúncia
que precisava, precisa e precisará de um pouco mais
de re fle xão não só des ta Casa, mas so bre tu do do Go verno Federal. Essa denúncia parte de um parlamentar sério, ligado à área, que é o Senador Mozarildo
Cavalcanti, que registra o seu pedido de explicações
sobre a denúncia de que integrantes da nação ianomâ mi fo ram usa dos como co ba i as em tes tes fi nan ci ados por um governo estrangeiro.
Lá vem o índio, na imensidão do sofrimento dos
seus 500 anos, a fi gu rar na vi tri ne da na ção es tran geira. Agora já não se fala mais no português colonizador, mas nos que os transformam em cobaias, invadindo seu território, tramando contra o seu habitat
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para dali ti rar lu cros e au fe rir gran des quan ti as à cus ta
do seu sofrimento.
Não é por co in ci dên cia que hoje – ainda há pou co o Senador Mozarildo Cavalcanti registrava também esta parte da denúncia – já se fala em outro tipo
de índio. Já não são mais os ianomâmis, mas os índios tucanos, que estão em cima, na nossa fronteira.
Quando li a denúncia – que não é de um jornal,
mas de um documento que me chegou às mãos –, fiquei apreensivo, tão apreensivo que se não fosse a
gentileza do Senador Francelino Pereira não estaria
eu aqui a usar a tri bu na. Se bem que o faço a exem plo
daqueles batedores que vão à frente, roncando com
suas motocicletas, para dizer que as autoridades virão de po is. Qu an do V. Exª fa lar de po is, já te rei anun ci ado, mas não pos so de i xar de re gis trar a gen ti le za da
cessão a este seu amigo. O que diz a denúncia? “A
Polícia Federal apreendeu hoje de madrugada sete
toneladas de ametista e 300 qui los de tan ta li ta, re ti rados ilegalmente da reserva dos índios tucanos, na
fronteira do Brasil com a Colômbia. Os índios não tinham autorização para explorar os minérios em suas
terras.”
Aqui há um grande equívoco que esta Nação
continua a palmilhar, fazendo vista grossa ao Texto
Constitucional. Os Constituintes tiveram a clarividência de colocar não a autorização aos índios, porque
sabiam que mais tarde eles seriam não só enganados, mas vilipendiados e espoliados, até por uma
questão de não terem, como não têm, a clarividência
de verificar quem é vigarista ou quem deixa de ser.
Diz o § 3º do art. 231 da nossa Constituição Fe deral:
Art. 231. (........)
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos,
a pesquisa e a lavra das riquezas minerais
[eis aí o ponto, riquezas minerais] em terras
indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional [vou repetir, Sr. Presidente, essa autorização só pode
ser efetivada por meio do Congresso Nacional, e, ainda assim, quando o Congresso a
concede, continua o parágrafo], ouvidas as
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra,
na forma da lei.
Ora, se o Congresso não tomou conhecimento
disso, se em nenhum instante houve autorização,
por que a Amazônia volta ao cenário sempre por
esse lado? Infelizmente, devo dizer a V. Exªs que,
vez por outra, quando a denúncia bate à frente e começa a expor certas figuras que têm fachada de ca-
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tedral e fundos de bordel, dou-me mal por sentir que
sou daquela região. Só pelo negativo é que merecemos vir às manchetes dos jornais. No entanto, ali
tanto se produz, tanto se faz em nome de uma região que teima em ser brasileira, quando o Brasil lhe
volta as costas. Ficamos, Sr. Presidente, a ouvir e ler
sobre o lado negativo que bate às portas da minha
terra.
O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Permite-me V. Exª um aparte?
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – Permite-me V. Exª um aparte?
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço V. Exª, Se na dor Fran ce li no Pe re i ra. E, em se guida, o Senador Mozarildo Cavalcanti e o Senador Ney
Suassuna.
O Sr. Fran ce li no Pe re i ra (PFL – MG) – A precedência concedida a V. Exª para tratar de um assunto
dessa gravidade e dimensão tem procedência. V. Exª
tem um mérito que ficará incorporado a sua vida pública por toda a vida: ao tratar dos assuntos não apenas da Amazônia, mas do Brasil inteiro, V. Exª o faz
em pu nhan do a Cons ti tu i ção Bra sileira.ExatamenteV.
Exª, que foi o Relator dessa Constituição de 1988,
que representou um novo estágio na história republicana do Brasil. O dispositivo invocado por V. Exª
casa-se como uma luva ao que aconteceu nessas úl timas 48 horas na Amazônia. Essa exploração de minério sem nenhuma autorização, sem o conhecimento do Congresso Nacional e do Governo, veio ao conhe ci men to do Bra sil por in ter mé dio dos me i os de co municação. Em outras palavras, os meios de comunicação no Brasil são mais poderosos que os diversos
ní ve is de Go ver no. Por isso mes mo é que a ins ti tu i ção
parlamentar, de for ma es pe ci al o Senado da República, manifesta a V. Exª o nosso reconhecimento pelo
fato de em ba sar essa co mu ni ca ção ou essa de nún cia
em dispositivo constitucional irrecusável, porque é
também da lavra de V. Exª. Felicito-o e que a Amazônia pas se a ser tra ta da por nós em uma agen da po si ti va e não em uma agenda altamente negativa, como
está acontecendo no caso colocado em evidência por
V. Exª e em ou tros que es tão ocor ren do na ca be ça do
Brasil inteiro. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Diz
bem V. Exª, Senador Francelino Pereira, na agenda
positiva, e o faz com a responsabilidade de quem foi
Governador de Minas Gerais, o Estado da grandeza,
que contém o maior número de Municípios do País, e
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de quem já foi Deputado Federal e hoje é Senador.
Portanto, V. Exª usa a palavra, ainda que timbrada
pela generosidade, com o cuidado de mostrar à Nação a gravidade que essa situação representa.
Antes de con ce der o apar te ao Se na dor Ney Su assuna, eu gostaria que V. Exª observasse o rombo
que se pratica neste País: despacharam a mercadoria, 300 quilos de ametista, e a nota fiscal registra o
valor do volume total como sendo de R$4,5 mil. Pois
bem, um quilo, apenas um quilo desse mineral, vale
no mercado mundial US$100. E registram que 300
quilos custou R$4,5 mil. Veja que atrás do engano
que se comete na boa-fé dos que moram lá em cima,
dos que estão sujeitos à fronteira, há também a evasão fiscal que se comete contra a Nação. Portanto, é
duplo o problema.
E quando, des ta tri bu na, há qua se dois anos, fiz
a denúncia do conluio que poderia estar existindo en tre o nar co tra fi can te e a guer ri lha, com base em do cu mentos que me foram trazidos pelo Senador Nabor
Júnior, recebi al guns e-mails censurando-me porque
eu não tinha a documentação na mão. E, hoje, os fatos são claros, Sr. Presidente. Na denúncia de hoje,
tive o cuidado, além dos normais, de me dirigir ao jor nalista Orlando Farias, que trabalha em um jornal
conceituado, para saber se ele havia colhido a informação na fonte. E realmente o estrago foi feito.
E é por ter sido feito esse es tra go que con ce do o
aparte ao Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se na dor Ber nar do Ca bral, são mu i tos os in dí ci os de que
estão ocorrendo situações erradas na Amazônia. Qu ando cursei a Escola Superior de Guerra, fomos
àquela região e vimos que não havia um helicóptero
em local algum, mas havia em muitas missões. Tinham campos de aviação que não estavam nem sequer sinalizados, mas existiam os campos. Poucos
meses depois, os ianomâmis foram recebidos como
se fossem chefes de Estado. É como se estivessem
incutindo na cabeça dos ianomâmis que eles não
eram ín di os bra si le i ros, mas uma na ção com um ter ri tório, uma cul tu ra e tudo o mais. Qu an do foi ela bo ra da
a Lei de Patentes, lutamos para que os princípios ati vos de toda a nossa biodiversidadenão fossem registrados imediatamente. No entanto, estão sendo, mas
não por nós – a ma i o ria de les por es tran ge i ros. Te mos
os vegetais, mas os princípios ativos são registrados
por universidades estrangeiras. E, depois, pagamos
para usar o ve ge tal que é nos so e que pos sui o prin cí pio ativo. São tantas distorções, são tantos minérios,
são tantos levantamentos, são tantos as insuflações,
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que até chegamos ao ponto de termos experiências
com os nos sos ín di os. Pa re ce até co i sa de na zis ta. Se
fôssemos nós, brasileiros, que estivéssemos fazendo
isso, o mundo todo saberia. V. Exª fez uma figura pesa da, dura, mas mu i to ver da de i ra: mu i tas des sas missões têm fa cha da de ca te dral, mas os fun dos não. Por
isso, con cor do com tudo que V. Exª e o no bre Se na dor
Mozarildo Cavalcanti falaram. E digo mais: temos de
abrir os nossos olhos; caso contrário, será tarde
quando quisermos cuidar de nossa Amazônia. Parabéns a V. Exª.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Diz
bem V. Exª, será tarde, porque o homem que vive naquela região, Senador Ney Suassuna, já não pensa
na frase “a esperança é a última que morre”. Para ele,
hoje, a esperança é uma frágil aspiração em trânsito
para o desencanto.
Os nossos fármacos estão desaparecendo. Na
Amazônia, tem-se o maior banco genético do mundo.
Os missionários, pelo menos assim são rotulados,
chegam com kits nas mochilas e co me çam a fa zer experiências – colhem sangue do indígena, levam in setos e amos tras de ár vo res. Des sa for ma, con for me diz
V. Exª, os fármacos se vão e quando voltam temos
que pagar a custa dos royalties. E isso está crescendo, talvez pela apatia que se vê em determinados cír culos. É como se fosse possível eliminar aquela nossa região – como se ela não fosse a mais rica pelo
menos do nosso País – e tratá-la não como um filho
legítimo, mas como uma enteada. Aliás, até parece,
Senador Ney Suassuna, que nós, que nascemos ali,
naquele rincão distante, no cartório cívico da Pátria,
não podemos ser registrados como filhos legítimos.
Há uma degradação, uma insuficiência patriótica. Basta saber, como dizia o Senador Mozarildo Ca val can ti, que se não fos se a pre sen ça dos mi li ta res na
região, não sei o que estaríamos passando hoje. Quando um simples burocrata do Tesouro Nacional que ria ex tin guir o Pro je to Ca lha Nor te, re ti ran do-lhe in clusive verbas orçamentárias, foi preciso que o Senado
gritasse e, daqui mesmo desta tribuna, falamos com
uma tur ma de Se na do res so bre a im por tân cia do Pro jeto surgido no Governo Sarney e que hoje é o Programa Calha Norte. Se não fosse ele, teríamos quilômetros e quilômetros de fronteira vazia.
Eu já disse, Senador Mo za ril do Ca val can ti, re ferindo-me à denúncia de V. Exª, que V. Exª terá uma
responsabilidade muito grande – e para isso escolhemos V. Exª – quan do as su mir a Pre si dên cia dos tra balhos sobre as Organizações Não-Governamentais,
que serão submetidas a uma Comissão Parlamentar
de Inquérito. V. Exª haverá de trazer à colação, que é
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obrigatória, dados para apurar e fazer a distinção entre o joio e o trigo, ou seja, quais as organizações
não-governamentais que são sérias, que trabalham,
que pro du zem, que re a li zam e qua is se apro ve i tam da
ignorância, da apatia e, talvez, do descaso de algumas autoridades. Então, é por essa razão que ouço V.
Exª.
O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Senador Bernardo Cabral, V. Exª, com a autoridade que
tem por ter sido Relator da Assembléia Nacional
Constituinte, Presidente da OAB Nacional, e de ser
hoje Pre si den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Cidadania do Senado, reforça as denúncias que temos feito reiteradamente dessa tribuna. V. Exª disse
uma frase que realmente retrata essa realidade no
que tan ge às cons tan tes de nún ci as que te mos tra zi do
e que parece que estamos pregando no vazio: o Brasil parecer estar permanentemente de costas para a
Amazônia, parece estar preocupado somente com o
litoral. É como se estivéssemos ainda na época do
descobrimento, quando os portugueses desceram o
litoral da Bahia. É preciso que o Brasil entenda que os
60% do territóriobrasileiro que cor res pon dem à Amazônia tam bém di zem res pe i to a quem está no li to ral, a
quem está nos gran des cen tros. Não pode mais exis tir
essa apatia no que tange a constantes denúncias
como a que V. Exª está trazendo: roubo de minérios
es tra té gi cos – não se tra ta mais de ouro ou pra ta, mas
de mi né ri os de ter ce i ra ge ra ção – e exis tên cia de pes quisas com os nossos índios. Inclusive, já tive oportunidade de denunciar pesquisas feitas para vacina
contra malária. A Comissão Pró-Ianomâmi disse que
fizeram testes que resultarem em mortes dos índios
ianomâmis. A Funai vai cassar a concessão da ONG
Cooper Índio, cujo dirigente foi preso com nossos mi nérios. É preciso que realmente nos unamos, todos
nós brasileiros, não só da Amazônia, para defendermos essa região contra esse verdadeiro assalto que
está ocorrendo todos os dias. Muito obrigado.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, sei que o meu tempo está esgotado, mas
peço permissão a V. Exª para que não cometa a indelicadeza de não ouvir uma Senadora. Após ouvi-la,
responderei aos dois aparteantes ao mesmo tempo.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Senador
Ber nar do Ca bral, fico mu i to sa tis fe i ta em ouvi-lo des ta
tribuna,principalmente em se tratando des te as sun to:
a Amazônia. Há muitos anos batalhamos sobre esse
mesmo tema. O Programa Calha Norte já deveria ter
sido desenvolvido na sua integridade, mas sabemos
que, por falta de recursos, caminha muito devagar.
Tudo o que se vê na que la re gião, com re la ção à pro te-
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ção aos índios, deve-se aos batalhões, aos pelotões
de fron te i ra. No mo men to opor tu no, vou fa zer um pro nunciamento relatando a viagem que realizamos nos
últimos dias do mês de março. Entretanto, louvo não
só o Senador Mozarildo Cavalcanti como também V.
Exª, que são representantes da Amazônia, pelo pronunciamento em defesa daquela rica região, tão cobiçada pe los es tran ge i ros e, ao mes mo tem po, tão des pre za da por nós, bra si le i ros. Te nho cer te za de que, se
houvesse mais empenho da nossa parte, esses contrabandos de pedras não estariam acontecendo. Por tanto, temos que unir as nossas vozes e permanentemente subir a esta tribuna, convocando os 81 Senadores des ta Casa a de fen der a nos sa Re gião Ama zô nia. Todos somos responsáveis por ela.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Se nadora Marluce Pinto, V. Exª e o Senador Mozarildo
Cavalcanti representam o Estado de Roraima, que já
está com mais da metade do seu território entregue
ao problema indígena, portanto conhecem-no muito
bem para, em um aparte como esse, enriquecer o
meu dis cur so. Fico a de ver um dis cur so den so, por es crito, para que os apartes possam ser inseridos nos
Anais, pois o improviso é sempre um vôo cego. Mas
volto à matéria. V. Exª, na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, foi autora de uma
emenda que permitiu que, ao apoiá-la, déssemos ao
Programa Calha Norte o resultado de uma sobrevida
um pouco maior.
O que é importante destacar é a ONG que ficou
aqui registrada. Essa ONG vai ter que ser convocada
pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Está na
hora de darmos um basta a esse pessoal que, se dizendo qualificado, traz apenas o lado negativo.
Lamento não poder dar uma resposta aos dois
eminentes colegas, por que sei que só a be ne vo lên cia
do nosso Presidente Edison Lobão, que é do Nordeste, por tan to en ten de os so fri men tos do Nor te, me per mite que eu continue na tribuna. Mas dela desço com
a consciência tranqüila de que estamos acordando
para uma realidade. A realidade é esta: o Brasil mudou, e há pessoas que pensam que ele continua o
mesmo. Não vai continuar.
Registro os meus agradecimentos ao Presidente e aos Colegas que me deram a honra de ouvir-me
com a paciência de sem pre, mas com a ge ne ro si da de
que não escondem.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela li de ran ça do
Bloco, por cinco minutos.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra, como Líder, na forma do art. 14, por
cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA(Bloco/PT –
SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos vendo agora,
estarrecidos, que o ex-Juiz Nicolau deixou de ser juiz
para ser unidade da medição de corrupção. Segundo
o que lemos em um jornal, o escândalo da Sudam é
igual a dez Nicolaus. É lamentável, Sr. Presidente,
que leiamos uma notícia como essa. O Congresso
Nacional, Senadores e Deputados, registram a sua
indignação em pronunciamentos, entrevistas, mas
não se dispõem a utilizar as suas prerrogativas.
Neste momento, dirijo-me especialmente ao Líder do PMDB em exercício, Senador Ney Suassuna,
para saber qual será a posição do seu Partido. Existe
um requerimento, na Câmara dos Deputados, para a
criação da CPI da Sudam, que tem 265 assinaturas,
94 além do mínimo regimental. Esse requerimento
contou com a assinatura de quase todos os Deputados do PSDB e de vá ri os Par la men ta res do PFL. Ouvi
hoje, pela CBN, uma entrevista do Senador Lúcio
Alcântara defendendo a criação de uma CPI para investigar a Sudam. Portanto, gostaria de saber se o
PMDB vai concordar em que apenas os ministérios,
ou organismos, ou instituições que estão sob o comando do Partido sejam investigados.
Como é público e notório, há um requerimento
para a cri a ção de uma CPI Mis ta, ao qual fal ta ape nas
uma assinatura no Senado, que pretende investigar
as questões da Sudam e do Eduardo Jorge. Nesse fi nal de semana, ouvimos mais notícias apontando
para re la ções pe ri go sas do Sr. Edu ar do Jor ge. Ele, in clusive, fez uma declaração dizendo que não tem
nada a ver com a história. Disse ainda que quem tem
que se ex pli car é o PT, por que o di re tor foi ele i to pe los
fun ci o ná ri os e apo i a do pelo PT. Ora, o PT quer apu rar.
Nós que re mos, sim, ins ta lar a CPI, para que se in ves tiguem essas relações perigosas do Sr. Eduardo Jor ge e, se tiver algum diretor eleito com apoio do PT...
Não é o fato de ter ha vi do o apo io do PT para uma ele ição que vai nos impedir de apurar. Queremos apurar
tudo. Queremos apurar não só a questão da Sudam,
como todas aquelas propostas, que estão no nosso
requerimento.
Ago ra, pa re ce que, mais uma vez, a nos sa ve lha
Comissão de Fiscalização e Controle vai ser usada
como biombo para dizer que está investigando. Sem
nenhum demérito ao Presidente, aos membros e à
própria Comissão, entendo que uma comissão per-
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manente não tem os instrumentos necessários para
estabelecer processo de investigação dessa na tureza. A Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le não é uma
comissão de investigação, nem no nome e nem nos
instrumentos de que dispõe para estabelecer esse
pro ces so de in ves ti ga ção. Até por que, que ro re gis trar,
esse episódio já está naquela Comissão desde 1º de
setembro de 2000.
Então, Sr. Presidente, quero, mais uma vez, fazer um ape lo aos Se na do res dos di ver sos Par ti dos. O
Congresso, o Senado e a Câmara, vai simplesmente
continuar na constatação de que o Nicolau passou a
ser unidade de medida de corrupção – e aí a Sudam
corresponde a 15 Nicolaus, o DNER a dois e meio, a
Su de ne a não sei quan tos e por aí vai – e es pe rar que
apenas um órgão interno do Poder Executivo faça inves ti ga ção? Olha só o con tra-sen so a que nós che ga mos: há algum tem po fa lar em con tro le ex ter no do Ju diciário era uma he re sia. O fato de a His tó ria e a prá ti ca terem mostrado que o controle exclusivamente in terno do Judiciário não atendia às tarefas para o qual
foi criado levou ao consenso atual de que há necessidade de um con tro le ex ter no so bre o Po der Ju di ciá rio.
No entanto, é anunciada agora pelo Governo Federal
como grande novidade e avanço a criação de mais
um organismo de controle interno do Executivo, utilizando-o como demonstração da dispensabilidade do
velho, mas eficiente, democrático e constitucional
controle externo ao Poder Executivo, exercido pelo
Ministério Público e pelo Congresso Nacional.
O Congresso Nacional parece que resolveu,
pela posição de suas maiorias até o momento, uma
vez que não conseguimos ainda as assinaturas necessárias, propor – isso faz parte da emenda constitu ci o nal da re for ma do Ju di ciá rio – a ins ti tu i ção de um
controle interno sobre o Poder Judiciário. Mas estamos querendo abrir mão do controle externo sobre o
Poder Executivo, controle este feito pelo Congresso
Nacional.
Sr. Presidente, continuaremos insistindo, até
porque não há data definida para a CPI. Como dissemos, os esqueletos são numerosos e, volta e meia,
um faz barulho. Agora, há o caso da Sudam. Daqui a
pouco, haverá outro relacionado a um dos temas, e
continuaremos simplesmente constatando, indignando-nos, por meio dos discursos, com o grau de corrupção existente hoje nos di ver sos Po de res do Brasil.
Mas o Congresso Nacional não se dispõe a fazer investigação.
Como o Senador Ney Suassuna já levantou o
microfone para responder, deixo mais esta pergunta:
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o PMDB vai deixar que seja investigada apenas a Su dam, já que essa pa re ce ser a pro pos ta do PSDB e do
PFL na Câmara, ou vai dar a assinatura que nos falta
para que investiguemos tudo, e não apenas a Sudam?
Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre sidente, tendo sido instado a falar por duas vezes,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
terá a palavra também como Líder do PMDB, por cin co minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, Senador José Edu ar do Du tra, pri mei ra men te, o PMDB é um Par ti do de mo crá ti co. E, como
tal, não posso responder por ele sozinho. Haverá reunião da Exe cu ti va na pró xi ma se ma na, e le va rei a pergunta de V. Exª. Na ocasião, daremos a resposta,
como Partido, diferentemente de Partidos totalitários,
que falam sozinho, e fica tudo resolvido. No nosso
Par ti do, in fe liz men te, te mos de dis cu tir in ter na men te.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Infelizmente?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não ci tei o PT. Não citei nome. Não vistam a carapuça!
Estou falando de Partidos totalitários.
Com re la ção à Co mis são, V. Exª está en ga na do!
A Comissão tem condições de fazer isso tudo. E,
quando é apresentada uma proposta de fiscalização,
não só temos os recursos, como também está aqui,
no art. 3º, que diz: “A proposta de fiscalização e controle poderá ser apresentada por qualquer membro
ou Senador da Comissão com específica indicação
do ato e a fundamentação da providência objetivada”.
A pro pos ta será re la ta da e, fe i to isso, terá todo o apo i amento da Mesa prioritariamente, não só quanto ao
pe di do de re cur sos como de to dos os téc ni cos de que
necessite.
Além do mais, na Presidência, enganam-se os
que acham que não vou levantar tudo o que exista lá.
V. Exª está convidado para trocar lugar com qualquer
um do seu Partido para ver. O meu jeito não é o jeito
que muitas pessoas pensam que seja. Sou o Presidente do Colégio Anglo-Americano, tenho três filhos
homens, e dois dos meus filhos coloquei para fora da
escola, porque não tiveram nem a disciplina nem o
aproveitamento necessários.
Aquela Comissão vai funcionar, sim. V. Exª verá.
Não faça julgamento pre cipitado.Estou apenas fornecendo a informação que V. Exª so li ci tou. Com cer te za,
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V. Exª verá a Comissão funcionar. E, quando não for
possível, traremos ao plenário e pediremos que recursos nos sejam fornecidos. O Plenário do Senado
Federal pode tudo. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, entre os dias 29 a 31 de março e 1º de
abril recém-passados, uma comitiva composta por
parlamentares, a convite do Exército Brasileiro, di rigiu-se às entranhas da Amazônia para conhecer algumas das instalações do Programa Calha Norte.
A programação, na totalidade, incluiu diversas e
enriquecidas palestras proferidas por comandantes
mi li ta res da Ama zô nia, nas ci da des de Ma na us e Boa
Vista.
Visitamos também os Pelotões de Fronteiras de
São Ga bri el da Ca cho e i ra, no Esta do do Ama zo nas, e
Surucucus, no Estado de Roraima. Em São Gabriel
da Cachoeira, além da visita ao Pelotão, assistimos
ao desfile da tropa militar. Cons ta ta mos que os sol da dos daquela região são todos índios de várias etnias.
Na ocasião, seis soldados destacaram-se e apresentaram-se ao general do Comando Militar da Amazônia, fa lan do, in di vi du al men te, idi o mas de suas tri bos –
entre eles um era da tribo Ianomâmi.
Posteriormente, visitamos o hospital, comandado e mantido pelo Exército, embora tenha também a
participação do SUS e do Governo do Estado do
Amazonas. Naquele hospital, encontramos profissionais das áreas médica e odontológica, jovens te nentes dos se xos mas cu li no e fe mi ni no, e al guns de les ali
residem há mais de quatro anos.
Quanto patriotismo, Sr. Presidente! Comoveu-nos a dedicação daqueles missionários, que dedi cam os seus pre ci o sos anos da ju ven tu de a uma co munidade tão carente.
Visitamos também o Uiramutã, no Estado de
Roraima, fronteira com a Guiana. Lá, o Exército pretende cons tru ir um pe lo tão e está sen do im pe di do por
um pe que no gru po de ín di os que es tão sen do in cen ti vados por ONGs, informando que, se o pelotão for
instalado, não sairá a demarcação das terras indígenas, que é a área Raposa e Serra do Sol. Com a im-
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plantação dessas inverdades, querem deixar aquela
população sem assistência dos profissionais na área
de sa ú de e – o mais alar man te – aque la fron te i ra sem
os vigilantes do Exército.
Mar ca ram pre sen ça nes sa co mi ti va esta Co le ga
que vos fala, os Senadores Mozarildo Cavalcanti e
Bernardo Cabral e onze Deputados Federais. Além
desses, estavam os Comandantes do Comando Militar da Amazônia e do Batalhão de Cavalaria de Selva
de Roraima, o General Claudimar Magalhães – até o
ano passado, o gerente do Programa Calha Norte –,
os Tenentes-Coronéis Jaborandy Júnior e Walter
Amaral, os Coronéis Villas Boas e Átila da Rocha e o
Sargento José Benedito Costa.
Para mim, Sr. Pre si den te, não foi no vi da de a vi agem. Desde 1987, como Deputada Constituinte, conheço de per to a re gião abran gi da pelo Ca lha Nor te e
todos os pos tos avan ça dos. Tal vez, por isso mes mo, a
cada visita que faço à região que abrange o programa, mais aumentam as minhas preocupações.
Não consigo entender por que um programa do
porte do Calha Norte, que nasceu da necessidade de
se criar alternativas para amenizar desigualdades regionais, de promover a ocupação racional da Amazônia e, principalmente, salvaguardar as fronteiras sucumbe por absoluta falta de recursos e, principalmente – é preciso ter coragem de dizer –, pela falta de
vontade e decisão políticas.
Em rápidas palavras, para aqueles que porventura desconhecem o Programa, faço questão de fazer
um breve histórico.
Criado em 1985, à época envolveu os Ministérios do Planejamento, das Relações Exteriores, da Fa zenda, da Educação, da Saúde, os então Ministérios
Militares e o extinto Ministério do Interior. Seus principa is ob je ti vos foram, e ainda são, além da questão da
soberania e da integridade territorial da região, “a
busca de alternativas que minimizem as desigualdades regionais; a su pe ra ção das di fi cul da des im pos tas
pelo meio ambiente ao desenvolvimento e a efetiva
integração da região no contexto nacional”.
Os recursos iniciais do Programa, em 1985, foram de CZ$629 milhões, a moeda da época, hoje em
torno de R$20 milhões.
Em sua fase dourada, o Projeto Calha Norte
cumpriu rigorosamente seus objetivos da primeira
etapa: construiu, ampliou e asfaltou 22 pistas de pou so, distribuídas nos Estados do Amapá, Roraima,
Amazonas e Pará. Construiu bases navais, quartéis,
conjuntos habitacionais, postos de saúde, escolas e
hospitais. Reequipou instalações militares, adquiriu
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barcos para transporte, recuperou e abriu estradas...
enfim, implementou os instrumentos necessários
para a presença hu ma na e deu con di ções de tra ba lho
ao lon go das li nhas de li mi te em nos so País e vi zi nhos
mais próximos.
O Pro je to-Pi lo to, isto é, o marco do iní cio do Pro jeto Calha Norte, aconteceu em Tabatinga, no Amazonas. Lá, foi construído um mo der no cen tro ad mi nistrativo, um entreposto pesqueiro, um auditório comunitário, uma avenida de 3,5 km de dupla via e um can teiro central ligando Tabatinga à cidade de Letícia, na
Colômbia. Foram construídos e reformados prédios,
onde, até hoje, estão funcionando os postos de serviço da Previdência Social, da Receita Federal e das
Polícias Federal e Militar. Foi também elaborado um
Plano-Diretor para a cidade e foram implantados os
sistemas de limpeza urbana, captação e distribuição
de água. Ta ba tin ga, gra ças ao Pro gra ma Ca lha Nor te,
possui água tratada e esgoto sanitário em mais de
70% da área urbana, além do amplo hospital, com
modernas instalações, mantido pelo Exército.
Mas com todo esse trabalho, com todas essas
realizações e conquistas – além dos recursos aplicados em outros postos avançados ao norte das calhas
dos rios Solimões e Amazonas –, por razões jamais
explicadas satisfatoriamente, o declínio nos investimentos do Programa despencou, de forma brutal,
três anos após sua criação, chegando a apenas 40%
dos investimentos iniciais.
Em 1988, essa redução veio a 12,4%; em 1989
e 1990, fi cou man ti da em 6%; para, fi nal men te, a par tir de 1991 até 1998, estagnar em míseros 3% dos re cursos originais. Ou seja, a partir de 1988, os recursos para o úni co Pro gra ma de por te, até hoje ela bo ra do exclusivamente para a Região Norte, nunca mais
foram suficientes sequer para a manutenção das unidades e equipamentos instalados. Uma lástima, para
dizer o mínimo, diante do potencial amazônico e pelo
o que significa aquela região para o nosso País.
A pas sos lar gos e com tris te za – sen ti men to que
acredito compartilharem comigo todos os colegas da
Região Norte –, vimos ocorrer o inevitável abandono
e sucateamento de tantos bens e serviços.
O pior, meus nobres Colegas, aconteceu em
1998, quando chegou às nossas mãos o Projeto de
Lei Orçamentária para 1999. Pas mem V. Exªs., mas é
verdade: naquele ano, o Programa Calha Norte foi,
simplesmente, varrido do Orçamento. A tempo, felizmente, vimos a aberração e, de imediato, apresentamos emenda junto à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, propondo a inclusão de um
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subprojeto novo, destinando R$11 milhões para o mí nimo necessário: a não falência total do Programa.
Tais recursos serviriam para aquisição de equipamentos aos pelotões de fronteira; à construção de re sidências; ma nu ten ção de cen tra is hi dre lé tri cas; combustível; alimentação, etc., além da implantação de
uma estrada ligando Maturacá a São Gabriel da Cachoeira, trecho de apenas 65 km que, aberto, reduziria para algumas horas a viagem que, até hoje, se faz
em três dias por uma arriscada via fluvial.
Graças ao empenho dos Parlamentares da Co missão Mista de Orçamento, conseguimos, naquele
ano de 1988, aprovar R$5 milhões. Uma conquista e
tanto, diante do zero que tínhamos. Infelizmente, diante dos cortes e contingenciamentos, soube que
pouco mais de R$1 milhão havia sido liberado.
Antes disso, em abril de 1993, já percebendo o
naufrágio do Pro gra ma, to ma mos uma ini ci a ti va: as sina mos um re que ri men to pe din do a ins ta la ção de uma
Comissão Especial Mista para reavaliar o Programa,
aprovado em maio do mesmo ano. Instalamos a Comissão, formada por 11 Senadores e igual número de
Deputados. O Senador Romeu Tuma foi eleito Presidente e a mim, honrada, coube a Relatoria. A Comissão também fez visitas in loco, para ver e ouvir as
conquistas efetivadas pelo Programa.
Até hoje – e aqui conosco ainda estão, para ratificar as minhas palavras –, recordo-me dos testemunhos lúcidos dos Colegas Romeu Tuma e Carlos Pa trocínio, que lá estiveram na condição de Relator ad
hoc e Presidente, ambos relatando o arrojo do Programa, e, ao mesmo tempo, lamentando o abandono
a que foi relegada tão grandiosa e importante obra.
Digo a V. Exªs que, ainda hoje, já passados cin co anos, se lerem o relatório final que elaborei, verão
que continuam atualíssimas as reais necessidades
de recursos para a continuidade do Programa.
Nossas preocupações aumentam, Sr. Presidente, quan do sa be mos que o PPA, o nos so Pla no Plu ri a nual, por nós aprovado em 1999, valendo ainda para
os próximos dois anos, faz antecipada previsão de
pouco mais de R$3 milhões anuais para o Programa
Calha Norte. Diante do potencial amazônico e pelo
que significa a re gião para o nos so País, tais re cur sos
se comparam a um copo d’água no oceano de suas
reais necessidades.
Sr. Pre si den te, meus no bres Pa res, não jul guem
exacerbadas as palavras ao afirmar que só não ocorreu, ainda, a paralisação total graças ao estoicismo
daqueles poucos brasileiros, civis e fardados, que lá
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permanecem, acredito, movidos única e exclusivamente pela fé na realização de um sonho.
Precisamos para o próximo Orçamento, Sr. Pre sidente, de muito mais do que R$3 milhões; precisamos, no mínimo, de R$15 milhões para o reinício dos
passos estancados em 1988. Precisamos, a bem da
verdade, atingir os R$22 milhões anuais destinados
durante os anos de 1985, 1986 e 1987, para que esse
Programa continue a trilhar os caminhos corretos do
desenvolvimento ordenado e racional da Amazônia,
uma Re gião onde a ini ci a ti va pri va da ja ma is será pre sente e jamais investirá enquanto perdurar a falta de
infra-estrutura mínima e um mercado consumidor.
É preciso imediata aplicação de re cur sos em in fra-estrutura viária, implantação de centrais de energia elé tri ca, cen tros de te le co mu ni ca ções e ou tras necessidades básicas à permanência do homem na
hostilidade natural da floresta.
Urgen tes, tam bém, são as ver bas que per mi tam
os tra ba lhos de ins pe ção, re cu pe ra ção e aden sa mento de marcos demarcatórios nos quase 6 mil quilômetros da linha de fronteira norte, além dos recursos in dis pen sá ve is para a cons tru ção de ae ró dro mos, re cuperação e pavimentação de pistas de pouso, ampliação de cais flutuantes e aquisição de pequenas embarcações e helicópteros. Mais urgentes ain da são os
recursos para a reforma, conclusão e construção de
novos postos avançados e para a manutenção da sa úde, da educação, da proteção e da assistência não
apenas às comunidades indígenas, mas extensivos
aos núcleos populacionais ribeirinhos, urbanos e rurais, localizados ao longo da faixa de fronteira.
Esses valorosos anônimos e humildes irmãos se
habituaram a benefícios sociais, tais como: as campanhas de vacinação, o acesso à educação e as vantagens de uma assistência médico-sanitária-odontológica das quais não podem mais prescindir.
A cada brasileiro deveria ser dada a oportunidade de conhecer de perto as realizações desses verdadeiros super-homens, expostos às mazelas de
onde quase nada exis te, mas que se or gu lham de sua
condição de marcos vi vos a de mar car a nos sa fron te ira nos 22 postos avançados do Calha Norte, entre os
qua is des ta co os pe lo tões de São Ga bri el da Ca cho e ira, Pari-Cachoeira, Querari, Iauaretê, BV-8, Bonfim,
Normandia, Surucucus, Uiacás, São Joaquim, Cucuí,
e Maturacá.
Sr. Presidente, essa minha preocupação com o
pro je to Ca lha Nor te so bre le va em im por tân cia e atu alidade, diante das arremetidas dos países ricos, que,
abertamente, contestam a soberania brasileira sobre
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a Amazônia, que, segundo eles, é um patrimônio da
humanidade.
Com a globalização da economia e o conceito
de soberania relativa, uma ameaça grave paira sobre
a Ama zô nia. Hoje, não é mais se gre do a exis tên cia de
uma base militar americana na República de Guiana,
fron te i ra com o nos so Mu ni cí pio do Ui ra mu tã, onde as
ONGs estão incentivando os poucos índios – a maioria da comunidade indígena do Uiramutã aceita a
construção do pelotão – a não aceitarem os pelotões.
Negociam uma outra com a Venezuela e já fazem incursões de combate à guerrilha e ao narcotráfico na
Colômbia.
Exis te, por tan to, para di zer o mí ni mo, um dis cre to posicionamento de efetivos estrangeiros no entorno da por ção se ten tri o nal brasileira. Se não podemos
superestimar esses perigos, também não podemos
mergulhar a cabeça na areia como fazem os avestruzes diante das tempestades.
O Calha Norte é induvidosamente um notável
instrumento para se contrapor a esses desafios. Ele
vivifica, humaniza e fortalece nossas fronteiras. Não
podemos mais ficar na expectativa de uma decisão.
Estamos, dia após dia, adiando uma tomada de posição que pode desaguar em tardio arrependimento.
É preciso fazer para, no amanhã, não conjugarmos o de ve ría mos ter fe i to. Va mos, de uma vez por to das, cons ci en ti zar mo-nos de que o Ca lha Nor te não é
um programa da Região Norte, e, sim, um programa
do Brasil para todos os brasileiros. São mais de onze
mil quilômetros de fronteira e não devemos permitir
que aque las fron te i ras con ti nu em de sa bi ta das. A conclusão do programa, em sua totalidade, só depende
da alocação de mais verbas. Assim acontecendo, o
Exércitobrasileiro con se gui rá, com ga lhar dia, con cluir aquele eficiente programa.
Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente, meus
nobres Colegas.
Durante o discurso da Sra. Marluce
Pinto, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antero Paes de Barros, 2º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Antero Paes de Barros) –
Com a palavra o Senador Ney Suassuna, pelo prazo
de vinte minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs Senadores, logo após o descobri men to do Bra sil, o pri me i ro ci clo eco nô mi co foi o do
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pau-brasil e o nordestino, macio e moído, era o de
me lhor qua li da de. Sua in fu são re sul ta va na cor púr pura, cor rara usa da nas ves ti men tas da que la épo ca e à
qual ape nas a no bre za ti nha aces so. Assim, boa par te
das ma tas da Zona da Mata Nor des ti na foi de vas ta da.
O segundo ciclo – se assim podíamos considerar – foi o da cana-de-açúcar e dele também o Nordeste teve notável participação. Os recursos dessa
segunda onda foram o início do financiamento da
economia brasileira no Sul e no Sudeste.
Os nordestinos, depois desses dois ciclos, foram praticamente, em termos de economia, relegados ao abandono, até que Juscelino Kubitschek, num
rasgo de inteligência e coragem, criou a Sudene, a
as
s
qual, Sr. Presidente, Sr e Sr Senadores, tanto sucesso teve que seu modelo foi copiado. Como hoje
estão na moda as agências, naquele tempo, eram as
superintendências. E foram criadas a Sudeco, a Sude sul, a Sul va le, a Su dam e mu i tas ou tras su pe rin tendências. Assim, os recursoscanalizados para uma só
superintendência foram pulverizados mas bem aplicados.
Houve erros? Claro que houve. Como em toda
ges tão hu ma na e, prin ci pal men te, na au sên cia de um
controle efetivo, ocorre distorções. Mas, dentro do
contexto, elas foram poucas diante do sucesso. Srs.
Senadores, permitam-me uma comparação interessante: o que foi gasto na construção da Ponte Rio-Ni terói, a Sudene gastou, em quarenta anos, em nove
Estados – pouco, tão pouco foi gasto pela Sudene.
Então, não é essa fortuna. Mas a verdade é que o
Nordeste cresceu.
Cri ou-se, pela pri me i ra vez, um mo de lo, para os
nossos empresários, de como fazer projeto, de como
se buscar recursos, de como fazer aplicações. Esse
modelo foi um su ces so. Ago ra, sur gem os es cân da los
da Su dam, Su de ne etc, e não pas so a mão na ca be ça
de ninguém, pelo contrário, quem for culpado que pa gue pelo que fez. Cadeia para os que rou baram.Todavia, não se pode tirar o sofá porque alguém o usou de
forma incorreta. Por esta razão, quando falaram em
ex tin ção da Su de ne, ime di a ta men te con cla mei toda a
bancada nordestina – uma bancada de peso, são
quase 240 Deputados e 27 Senadores, um terço des te Senado. O nosso poder é grande neste Parlamento, mas não nos conscientizamos dele ainda, o que
precisamos fazer.
Desta reunião a que foram Parlamentares, retiramos um documento que apresentei, que diz o seguinte:
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A Sudene está ameaçada de extinção.
Afirmam que houve desvios ou equívocos.
Se, porventura, houve equívocos ou desvios
na atuação daquele órgão, devem ser apurados e convenientemente punidos, mas
não poderão justificar a pena de morte da
instituição. O Nordeste não precisa da comiseração ou da piedade de quem quer que
seja; precisa, sim, de justiça.
A Sudene, Srs. Senadores, é uma alavanca pode ro sa, ca paz de im pul si o nar a trans for ma ção da pa isagem so ci al e eco nô mi ca da re gião. Extin gui-la se ria
uma atitude politicamente inadequada, economicamente injustificável e tecnicamente insustentável. Ela
foi criada na segunda metade dos anos 50, num momento em que o Brasil começava a acreditar em si
mesmo, a descobrir suas potencialidades e a sua ca pacidade criadora. Ela é um emblema maior da luta
da modernização do País no período de JK e não parou no tempo.
Portanto, Srs. Senadores, dizia o documento:
Erram profundamente os que, por desconhecimento histórico ou mera arrogância,
identificam o organismo como simples agência de fomento, órgão da burocracia do
Estado ou tão-somente um conselho onde
técnicos discutem projetos voltados para o
desenvolvimento regional.
Extinguir a Sudene seria passar um recibo, Sr.
Presidente, de que se acabou a desigualdade; mas
ela não acabou. Extinguir a Sudene seria como apar tar irmãos no processo de desenvolvimento nacional,
e o Brasil, com toda a certeza, não aceitaria esse crime. Por isso, podem até transformá-la – se isso é
moda – mas não de vem ex tin gui-la, sob pena de es ta rem cometendo um cri me que vai atin gir o Bra sil, mas
vai atingir mais duramente um terço dos brasileiros
que mi li tam numa re gião que tem o mes mo sen ti men to que ouvi nes ta Casa, nes ta tar de, dos ama zô ni das,
de serem cidadãos de segunda categoria, de serem
uma espécie de filhos bastardos desta República. A
Amazônia, por algum tempo, devido à borracha, tam bém pa gou a con ta. Nós pa ga mos com o ci clo do açú car e o ciclo do pau-bra sil. Algu mas re giões que es tão
vivendo uma economia mais desafogada, nos olham
com arrogância como se fôssemos apenas um peso.
Não somos peso; somos solução, desde que façam a
aplicação de uma parcela mínima do que tem sido
destinado ao Sudeste. Esse foi um dos temas que
mobilizou a nossa Bancada nordestina.
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O outro tema é mais setorial, o da transposição
do rio São Francisco. Em relação a esse, publiquei
nos jornais um artigo que passo a ler para depois fazer algum comentário, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Datam de 1852 os primeiros estudos de transposição das águas do São Francisco para as áreas
castigadas pela seca. Solicitado ainda no governo de
Dom Pedro II, o chamado Projeto São Francisco, lamentavelmente, jamais saiu do papel, mesmo sendo
considerado, já naquela época, a redenção para o
Nordeste. Nesses 150 anos, os estudos técnicos se
aprimoraram. Foram criados grupos de trabalho que
analisaram não apenas as necessidades das áreas
maisdeficitárias, mas também a sua viabilidade técnico-econômica e, principalmente, o impacto ambiental
provocado pela transposição.
Nos últimos anos, a proposta de transposição
do São Francisco tem tomado conta da mídia. As dis cussões no Congresso, em torno dos assuntos, têm
sido acaloradas. No entanto, apesar da polêmica,
poucos conhecem detalhadamente o projeto, que se
encontra engavetado no Ministério da Integração Na cional e que será implantado ainda neste semestre,
se gun do o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, que já está li ci tando a primeira etapa.
Enquanto nada é feito de concreto para acabar
de vez com os problemas enfrentados com a estiagem no Nordeste, a solução para o nordestino continua sendo a mesma de 150 anos atrás: a migração.
Somente entre 1991 e 1996, mais de um milhão de
nordestinos migraram para outras regiões do País,
mais precisamente para o Sul e Sudeste, resultando
no inchaço das grandes cidades, no aumento das favelas e, conseqüentemente, na violência.
Em 1998, na pior seca do últimos anos, mais de
12 milhões de pessoas foram atingidas. Vivendo em
condições subumanas, sobrou aos nordestinos a insalubridade de águas contaminadas que mataram
mais de 50 mil crianças, somente vitimadas pela diarréia, segundo dados do Ministério da Saúde. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é inaceitável que isso
ocorra num País como o Brasil, quan do sa be mos que
existem soluções que podem acabar ou, pelo menos,
minimizar o sofrimento de quem vive no Polígono da
Seca.
É certo que a transposição das águas do São
Francisco não irá resolver como num passe de mágica todos os problemas do Nordeste, acumulados ao
longo de séculos de seca, fome e miséria. Mas trará
uma nova perspectiva de vida à população, já des-
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crente da transformação de sua própria história, matando a sede e a fome de milhares de pessoas. Diferentemente do que pregam os que são contrários ao
pro je to, a trans po si ção não pre ju di ca rá a va zão do rio.
O impacto socioeconômico será muito maior e mais
importante para o País do que possíveis prejuízos
ambientais causados com o desvio de uma pequena
parte do rio.
De acordo com o projeto existente no Ministério
da Integração Nacional – elaborado por técnicos e
não por políticos –, o São Francisco tem uma vazão
média de 2.060 metros cú bi cos por se gun do de água,
abaixo do Sobradinho, que desembocam no oceano
Atlântico. A transposição prevê que apenas uma pequena parte dessa vazão – menos de 3,3% do total
regularizado, que em números representa perto de
67,5 metros cúbicos por segundo – seja desviada
para ga ran tir o su pri men to de água de cer ca de 10 mi lhões de pessoas. A proposta do projeto de transposição é a construção de canais para a transferência de
uma pequena parte da água do Velho Chico para as
principais calhas no interior do Nordeste, beneficiando, principalmente, os Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, os mais atingidos
pela seca.
Pelo projeto, os técnicos garantem que a transfe rên cia hí dri ca para os Esta dos do cha ma do Nor deste Setentrional na transposição do São Francisco
multiplicará por dois os recursos hídricos locais, gerando um enorme impacto sobre a qualidade de vida
das comunidades carentes. Na prática, o projeto signi fi ca rá água po tá vel em quan ti da de e qua li da de para
o consumo humano. Além disso, cerca de 223 mil
hectares da área serão irrigados e um milhão de em pregos será ge ra do. Será um alen to para o nor des ti no
e uma oportunidade de crescimento socioeconômico
para o País. Enquan to a trans po si ção não se con cre ti za, o pro ces so de de ser ti fi ca ção au men ta no Nor deste, em razão do desmatamento de 97% da cobertura
ve ge tal na ti va, das que i ma das e do ma ne jo ina de quado do solo, aumentando também as péssimas condições de vida da po pu la ção. A re a li za ção da trans po sição é mais que uma ques tão eco nô mi ca, é uma ques tão humanitária. A decisão política do Governo Federal tem que ser to ma da ime di a ta men te, caso con trá rio
as conseqüências poderão ser ainda mais graves.
Admito que as reivindicações dos Estados da Bahia,
Alagoas e Sergipe, por onde passa a maior parte do
rio, procedem. O desmatamento das áreas próximas
do rio, o seu assoreamento, são problemas que nos
preocupam. Entre tan to, en ten do que a pri o ri da de ma-
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ior é dar água a milhares de pessoas que vivem na
miséria. Enquanto o projeto de transposição custará
aos co fres pú bli cos R$2 bi lhões, a re vi ta li za ção do rio
demandará cerca de R$10 bilhões. Como a vazão a
ser utilizada para a transposição representa um pouco mais de 2% – cer ca de 3% – da va zão mé dia re gu larizada, e considerando que essa água vai para o
mar, não creio que fará falta aos peixes do Atlântico.
Francamente, não posso aceitar calado que deixem
os meus conterrâneos sofrerem. Será que vamos
passar mais 150 anos esperando que apareça alguém com vonta de po lí ti ca de mudar essa si tu a ção e,
até lá, quantas crianças morrerão de fome, de cólera,
de sede. Quantos nordestinos serão obrigados a migrar para os grandes centros? Será que o Nordeste
tem que se transformar no Saara para que as autoridades possam se pronunciar?
Esses fo ram os dois ar ti gos; um na Gazeta Mer cantil e o que estamos levando para o Presidente da
República e para o Ministro Fernando Bezerra. Sobre
o esse último, perguntaria aos Srs. Senadores – e vimos na semana passada um Senador da Bahia batendo nessa tecla – se não parece com aquela fábula
do lobo e do cordeiro: a água já passou pelo lobo, e é
o cor de i ro que está aba i xo. E ele diz: – Não tol de a mi nha água que vou lhe punir.
– Mas não estou toldando, a água corre do senhor para mim.
Ele responde, sem argumento: – Se não foi
você, foi seu pai ou seu tio e vou matá-lo da mesma
forma.
É o que parece ser. Temos um total de dez milhões de pessoas nos quatro Estados aproximadamente. Eu pergunto se está certo, se é normal negarmos água a essa população de dois milhões e meio
de habitantes? Cerca de 25% do projeto é água para
beber. E, depois, como a água vai correndo per manentemente, enche os reser va tó ri os e permite fazer a
irrigação, ainda vai empregar cerca de um milhão de
pessoas.
Não fomos nós que desmatamos as margens
dos rios, não fomos nós que assoreamos o rio. Estamos apoiando aqueles que querem o desassoreamento e que essas matas ciliares sejam replantadas.
Queremos que eles façam, mas queremos, antes de
mais nada, que o preceito bíblico de “dar de beber a
quem tem sede” seja cum pri do. Enten de mos que dois
milhões sejam mais fáceis de arrumar, e os espanhóis já se prontificaram a emprestar o di nhe i ro. O Ministério já fez um acordo com os espanhóis, ao que
me consta. Agora, dez milhões são mais difíceis de
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arrumar. Que se faça depois, mas que, primeiro,
dê-se água para beber àqueles que não têm.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Ney Suassuna, V. Exª me concede um apar te?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço V.
Exª com muita alegria.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Ney Suassuna, a forma como V. Exª está
apresentando essa questão, a meu ver, dificulta o de bate, por que ten ta ro tu lar aque les que têm ques ti o namentos em relação ao processo de transposição. De
antemão, nós que temos a água somos carimbados
como anticristãos – nós sergipanos, alagoanos e baia nos. “É lá onde o rio pas sa. A água é nos sa, nin guém
tasca. Não estamos preocupados com a sede dos
pernambucanos, paraibanos, potiguares e cearenses” Sinceramente, colocar a discussão sob esses
termos dificulta a possibilidade de um entendimento.
Esse pro ble ma me re ce ser de vi da men te de ba ti do. Tenho sem pre pro cu ra do re ti rar o ca rá ter re gi o na lis ta ou
paroquial da discussão, mas há fatos que os defensores da transposição, da forma como foi apresentada,
procuram escamotear.Primeiro, há o discurso de que
a água é para matar a sede dos paraibanos, cearenses e potiguares, o que não é verdade, porque 75%
do volume da água utilizada na transposição não são
para ma tar a sede, mas para ir ri ga ção. De an te mão, já
caem 75% do argumento do cristianismo que V. Exª
tentou estabelecer. Segundo, o Rima (Relatório de
Impacto do Meio Ambiente) realizado não menciona
os efeitos que poderá causar a transposição sobre a
foz; trata apenas do impacto ambiental na área onde
ocorrerá a transposição, ou seja, na área objeto dos
canais que transportarão água. O Senador Paulo
Souto também já pediu um aparte e poderá explicar
melhor do que eu o assunto, pois esteve nos Estados
Unidos e observou o processo de transposição naquele país. O assunto foi discutido democraticamente
entre os Estados americanos. Todavia – usando um
ter mo lá de Ser gi pe – a ba ga ce i ra so brou para o Mé xi co, que é a situação em que se encontram Sergipe e
Alagoas, comparando geograficamente o rio São
Francisco ao rio dos Estados Unidos. V. Exª está tentando levar a discussão meramente para o aspecto
emocional, do cristianismo, de que quem é contra
está que ren do não le var água para os ir mãos nor des tinos. Eu me recuso a debater nesses termos. V. Exª
fala que são necessários R$2 bilhões para a transposição e R$10 bilhões para a revitalização. Sob esse
raciocínio meramente monetário, V. Exª tem ra zão. Só
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que, se esses R$2 bi lhões pro vo ca rem a mor te do rio,
nem 10, 15 ou R$20 bilhões vão trazer água para alguém. São aspectos que V. Exª tem que levar em con sideração. Hoje se diz que a culpa é das barragens.
Só que na época da construção das barragens, dizia-se tam bém que não ia ter efe i to ne nhum. So bre os
dois por cen to ape nas a que V. Exª se re fe re, eu uso o
mesmo argumento da água, mas com sentido inverso: quando um copo d’água está cheio, se se coloca
mais uma gota, transborda. A culpa não foi da gota,
mas de todo o processo de enchimento do copo. Isso
vale também com o efeito inverso, quando se trata de
água, que é o que está acontecendo com o rio São
Francisco ago ra. Até ago ra nin guém tem uma con clu são tecnicamente aceitável de que os dois por cento,
que são tão pouco, como V. Exª está dizendo, podem
provocar a morte do rio, da mesma forma que uma
gota pode pro vo car o trans bor da men to do copo. Mu i to
obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Que
bom para V. Exª, nobre Senador, que pode ser insensível à morte de 50 mil crianças! Que bom para o senhor que não precisa se preocupar.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Eu não aceito isso! Tentei estabelecer um debate de
alto nível com V. Exª.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Eu não
estou dando um aparte a V. Exª. Eu o ouvi calado,
ouça-me agora, por favor. Se V. Exª não aceita, é pro blema seu.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Eu tentei estabelecer um debate de alto nível com V.
Exª. Isso é chantagem barata. Não aceito essa chantagem!
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Tenha
mais educação, não lhe concedi a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Aten ção,
Senhores Senadores. Peço a taquigrafia que não registre os apartes não autorizados.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não lhe
preocupa o princípio cristão. Para mim, que sou cristão, preocupa muito. Que bom para V. Exª, que pode
raciocinar dessa forma. Não posso, porque vejo meus
conterrâneos tomando água que parece um caldo de
cana. Sei que, com um rio de 2.670m³ de vazão média, não serão 70 metros que farão falta. Não me venha dizer que isso irá matar um rio que tem 2.670m³,
e estamos falando de 70 metros – um pouco menos,
67,9 metros. Eu disse que essa história se parece
com a fábula do lobo e do cordeiro, e parece mesmo.
O rio sempre existiu, mas há Senadores aqui que
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nunca fizeram nada e têm o seguinte raciocínio: 25%
são para o consumo humano, 70%, para a irrigação.
Vinte e cinco por cento já matam a sede no pico da
seca. Falo de dez milhões de pessoas – não posso
curvar-me a essa situação -, meus conterrâneos. Se
V. Exªs têm um rio, se não o utilizaram como queriam,
como deveriam e o assoreamento aconteceu, não fo mos os culpados. Se arrancaram as matas, também
não fomos os culpados.
Esta mos apo i an do V. Exªs, mas quem dis põe de
2.670m³ não pode negar 70m³ por segundo. E nem
pertence ao Estado de V. Exªs, pois a água já passou
por lá. Se vai faltar para o oceano Atlântico, é um argu men to não tão in te li gen te, mas pelo me nos sin ce ro.
Ao ar gu men to de que “por esse lado não ace i to”, con traponho a seguinte pergunta: qual é o lado aceito?
Para mim conta o aspecto humano, pelo qual luto. O
lado técnico é frio, é tudo o que V. Exª combate. Acho
que não é por aí.
O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Permite-me V.
Exª um aparte, Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Concedo o aparte a V. Exª.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª,
depois, me concede um aparte, Senador Ney Suassuna?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
muita satisfação, esperando que V. Exª seja mais humana do que o último aparteante.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Peço ao
orador que conclua o seu discurso, pois já ultrapassou o tempo em cinco minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Peço
perdão a V. Exª, mas fizeram um discurso dentro do
meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
vai tolerar o aparte de V. Exª, pedindo que seja curto,
como determina o Regimento.
O Sr. Pa u lo Sou to (PFL – BA) – Mui to obri ga do,
Sr. Presidente. Apenas supondo que tenha sido indiretamente citado.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não,
não foi.
O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Desculpe-me,
mas ainda assim acredito que tenha que fazer algumas con si de ra ções, re co nhe cen do não a for ma como
o assunto foi abordado, mas o direito que V. Exª tem
de lu tar por um pro je to que con si de ra im por tan te para
o Esta do. Mas eu que ria, como já fa lei bas tan te so bre
esse assunto, fazer apenas algumas observações. A
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primeira delas é a seguinte: com R$2 bilhões, Senador Ney Suassuna, a água não vai chegar para ninguém, porque esse é o custo apenas da obra principal. E é essa a minha preocupação – o senhor acredite nisso. A minha preocupação é que haja um projeto
que faça, efetivamente, chegar água aos nordestinos
que precisam. Porque os custos de adução, de tratamen to, de dis tri bu i ção e de, eu di ria, de in fra-es tru tu ra
para todos os projetos de irrigação – cujo número
acho um absurdo – são ele va dos. Não é pos sí vel que,
em 50 anos, a Codevasf, por exemplo, tenha feito 90
mil hectares das águas às margens do rio São Francisco, e ago ra apa re ce um pro je to di zen do que vai ir ri gar 230 mil hectares, levando água de uma distância
de 600 quilômetros. Mas esse é um outro pro ble ma. O
que quero di zer é que para fa zer che gar água – o que
V. Exª considera importante e eu também – para esses nordestinos, com todos os programas que são
ne ces sá ri os, é pre ci so, no mí ni mo, mais R$10 a R$12
bi lhões para se adu zir, para se tra tar, para se dis tri bu ir
e para se fazer infra-estrutura, investimentos esses
que têm de ser alguém – ou do Governo Federal ou
dos Governos Estaduais, ou até mesmo, no caso de
irrigação do setor privado. Então, aparentemente, estamos falando de benefícios muito grandes para um
cus to pe que no, que é ir re al. Nin guém vai fa zer che gar
água àqueles que pre ci sam ape nas com R$2 bi lhões.
Precisamos, portanto, nisso ser realistas. Não podemos, mais uma vez, fazer o que acontece e o que
acon te ceu mu i to no Nor des te: se fa zem os açu des, as
barragens, se reserva água, e a água não chega para
aqueles que precisam, porque não houve planejamento suficiente para que isso acontecesse. Esse é
um ponto importantíssimo. O que não queremos é
desperdício. É preciso que existam, portanto, todas
as pré-condições que indiquem que essa água chagará realmente a quem precisa. Agora, além disso,
diz-se que é 2% da água, o que é pouco em relação à
vazão total do rio. É evidente que é pouco, mas não é
esse o problema principal. O que queremos é estar
absolutamente convictos de que esse projeto vai
atender principalmente àquilo que o senhor deseja. E
infelizmente não estou acreditando nisso, porque
esse projeto não vai atender à condição principal que
todos nós desejamos, que é levar água para os nordestinos que efetivamente precisam dela.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Obrigado, nobre Senador.
E há aquela questão de parâmetros. Um rico
precisa de ter uma Mercedes para ser bem conduzido. Um pobre, até num jumento vai.
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Nós, da Paraíba, estamos preocupados que
chegue água nos açudes. Hoje, na maioria desses
açu des, joga-se fu te bol no fun do, por que não há água
nenhuma. Convido V. Exª para visitá-los comigo. Podemos ir à Soledade, a Santa Luzia, a São Mamede,
e vou mostrar a V. Exª isso.
Não estamos preocupados com o restante da
infra-estrutura. Queremos que caia água na calha do
rio, pois esse é o pro je to, e o fi le te d’água per ma nen te
permita que esse re ser va tó rio te nha água para be ber,
para que não fique como Serra Branca, que está, há
dois anos e meio, sem nenhum pin go d’água para be ber. A água tem que ser trazida através de carro-pipa.
V. Exª sabe o que é nove mil pessoas, há dois anos e
meio, sem um pingo d’água na sua barragem? Pois é
isso que estamos vivendo.
Por isso, a as pi ra ção de V. Exª e a com ple xi da de
que V. Exª está colocando não são a nossa. Somente
queremos que chegue um peque no fi le te d’água, e os
70 me tros dão e so bram, des de que che gue, lá na ca beceira do rio, um pouco de água, pois que essa
quantidade será suficiente para as dez milhões de
pessoas nos quatro Estados.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador Ney Suassuna, V. Exª me permite um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Pois
não, Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Apenas
peço à Senadora Heloisa Helena que seja breve no
seu aparte. É um apelo que faço a V. Exª.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Compreendo o apelo de V. Exª, por que o Se na dor Ney Su as su na já es go tou o tem po e está fa zen do a gen ti le za
de nos conceder o aparte. Vou tentar ainda fazer um
esforço para inscrever-me com a finalidade de tratar
desse tema. Eu estava acompanhando o discurso de
V. Exª, do meu Gabinete, Senador Ney Suassuna, e
acho realmente inadmissível que V. Exª, com a experiência que tem, com o mandato parlamentar que
tem, não se submeta a fazer o debate técnico e assuma o discurso demagógico que vem sendo feito pelo
Governo Federal. V. Exª não pode cobrar de ninguém,
especialmente do Senador José Eduardo Dutra, do
Partido dos Trabalhadores e de muitos outros Parlamentares desta Casa, que tenha qualquer senso de
humanidade, senso cristão em relação à situação do
Nordeste. Tenho mais obrigação ainda de falar sobre
isso, porque sou sobrevivente de um determinado
tipo de sistema, de uma elitezinha podre, in competen te e ir res pon sá vel, que foi in ca paz de ga ran tir o de senvolvimento do Nordeste. Então, é exatamente por
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esse espírito humanitário, esse espírito cristão que
que re mos dis cu tir no vas al ter na ti vas con cre tas, áge is
e eficazes para minimizar os problemas gravíssimos
do Nor des te, mas não po de mos ace i tar o dis cur so de magógico que vem sendo feito pelo Governo Federal
e pelo Ministro Fernando Bezerra. Precisamos saber
quais as empreiteiras, quais as consultorias, quais os
proprietários de terras que irão ganhar com essa desapropriação, quais as áreas que vão ser irrigadas a
um custo altíssimo, a um custo absolutamente impagável, se vai se tornar mais uma obra inviável. Senador Ney Suassuna, não somos aqueles que fizeram
reservatórios com dinheiro público nas suas próprias
terras, nas suas próprias fazendas, aqueles que foram incapazes, inclusive, de discutir uma coisa que V.
Exª sabe e já teve a oportunidade de discutir nesta
Casa, que é a questão do uso conflitante das águas,
os problemas gravíssimos para o Nordeste em relação ao uso conflitante das águas, a opção que essa
elite política e econômica foi capaz de fazer em desenvolver outras matrizes energéticas. Hoje, já existe
problema em re la ção à ge ra ção de ener gia, ima gi nem
fazendo isso? Não se trata de água que sairá para o
mar, não diga uma coisa dessas, não é água que será
perdida para o mar. Hoje, vários lugares do mundo
têm um porto a 50 quilômetros do que era antigamente o mar, jus ta men te por esse tipo de pro je to ir res pon sável sem impacto ambiental. Isso não acontece só
na Pa ra í ba ou no Rio Gran de do Nor te. Aliás, os téc ni cos de várias universidades – por isso é importante
que façamos audiências públicas para trazermos téc nicos de recursos hídricos da Universidade da Paraíba e da Uni ver si da de do Rio Gran de do Nor te – in clu sive já apresentaram outras alternativas concretas,
áge is e efi ca zes, com me nor cus to no apro ve i ta men to
dos reservatórios, com novas tecnologias para possibilitar água até lá. Em Alagoas, a dez ou onze quilômetros do rio São Francisco, as pessoas estão morrendo de fome e sede também. V. Exª tenha a mais
ab so lu ta cer te za dis so, e levo V. Exª para ver, uma cu nha de salinidade de mais de 20 quilômetros do Oce ano Atlântico, entrando no rio São Francisco. Então, é
inadmissível que para o rio São Fran cis co, que sig ni fica 70% dos 3% de recursos hídricos do Nordeste,
não façamos a revitalização. Revitalização não se faz
concomitantemente com uma gigantesca obra faraônica de engenharia. V. Exª, com o compromisso que
tem em relação ao Nordeste, tinha de estar aqui defendendo a revi ta li za ção, a re vi ta li za ção das ma tas ciliares, a questão do assoreamento. O estudo de impacto ambiental mentiroso e in com pe ten te que foi feito não deu con ta do im pac to am bi en tal na foz, em Ala -
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goas e Sergipe. Portanto, não podemos aceitar esse
discurso supostamente humanitário, porque não é.
Não pode nos dar li ção de hu ma ni da de e cris ti a nis mo.
Se po de mos ter, po de mos ter de for ma igual, mas não
podemos receber lições de humanidade porque fazemos parte daqueles que não são parte da elite política e econômica que destruiu o nosso Nordeste, e V.
Exª sabe exatamente quem é.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Nobre
Presidente, depois desse aparte, fiquei imaginando:
eu só citei uma frase bíblica, imagine se tenho citado
um pouco mais.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Poderemos competir, porque também conheço as frases
bíblicas.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Podemos discutir sobre isso. Também tenho um pouco de
experiência, Senadora. Agora, não tenho, contudo,
essa experiência técnica que V. Exª têm. V. Exª faz
uma avaliação do projeto técnico que não te nho e me
dou por satisfeito com os projetos técnicos feitos pelo
Ministério, que imagino serem competentes, porque
os engenheiros de lá, imagino, não devam ser irresponsáveis.
A segunda coisa que queria di zer a V. Exª é que,
em hora ne nhu ma, de i xei de apo i ar a re cons tru ção do
rio, a revitalização do rio. Pelo contrário, disse que
apoiava a revitalização das matas ciliares, que não
destruímos, e o as so re a men to que não fi ze mos. Devo
ter dito isso quando V. Exª saía do ga bi ne te e es ta va a
caminho do plenário, por isso não ouviu esse trecho
do meu discurso. Todo o tempo, apoiei e muito.
As necessidades básicas são ar (quem não res pira morre em al guns mi nu tos), água (quem tem sede
morre em alguns dias), e depois vem o alimento
(quem tem fome morre com mais dias ainda). Não tenho como ver meu povo morrendo de sede agora –
apesar de estar chovendo, há um trecho em que não
há chuva – e chegar aqui e ouvir as pessoas dizerem
que é um discurso demagógico. Demagógico não!
Necessário! É necessário! Estou aqui para representar aquele povo que está lá. No entanto, se há 10 ou 5
Km em Alagoas, não é culpa nossa. Deviam ter sido
mais eficientes os governantes de Alagoas.
A Srª. Helo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Os go vernantes de Alagoas fazem parte do grupo político
de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço a V.
Exª que conclua o seu discurso.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Não
sou de Alagoas, sou da Paraíba. Não sou do grupo
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político de lá. V. Exª está equivocada. V. Exª é uma
metralhadora para falar e tira conclusões muito rápidas. Não é o meu caso. Pen se um pou co an tes de sol tar essa metralha de palavras, que acho bonito, mas
que não tem muita coerência.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – (Faz
soar a campainha).
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre sidente, já vi que as coisas, hoje, estão soltas. Eu vou
encerrar, usando uma frase, não tão bíblica: vade re tro para toda essa briga.
Não gosto muito de briga; mas, se for necessário, faço, desde que seja para representar o meu
povo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Antero Paes de Barros, 2º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º
Secretário.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, na forma do Regimento, peço a V.
Exª. a palavra como Líder do PMDB, no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a pa la vra a V. Exª, para uma co mu ni ca ção, por cin co mi nu tos, pois a Li de ran ça de seu Par ti do já fez uso
do tempo que cabe a ela.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Se na do res, di an te do no ti ciá rio recen te e de pro nun ci a men tos do Se na dor Anto nio Carlos Magalhães feitos desta tribuna do Senado Federal, ontem e hoje, na condição de Líder da Bancada
do PMDB, no Senado Federal, é imperioso a mim e
mes mo ina diá vel fa zer os se guin tes es cla re ci men tos:
1 – Em todas as 400 horas de gravações relatadas pela revista Veja, em sua última edição, não há
sequer uma afirmação concreta contra a figura do
Presidente do Congresso Nacional, Senador Jader
Barbalho. Não há, ainda, nenhuma de cla ra ção do Senador Jader Barbalho que autorize as ilações constan tes da pu bli ca ção. Não pas sam, pois, Sr. Pre si den te, de insinuações;
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2 – Nos jornais desta semana, observa-se a recursiva tentativa de macular a imagem do Presidente,
ainda baseada em insinuações e inferências.
O próprio Ministro Fernando Bezerra, da Integra ção Na ci o nal, que anun ci ou a am pli a ção do nú mero de empreendimentos investigados no âmbito da
Sudam, foi taxativo ao explicar que “não há nenhuma
acusação contra o Senador Jader Barbalho”;
3 – Episódio similar ocorreu recentemente com
o denominado “Caso Banpará”, onde todo o noticiário
foi nu tri do por es pe cu la ções du ran te se ma nas. A conclu são, como de co nhe ci men to pú bli co, ates tou que o
caso fora arquivado em 1992 por falta de provas. Por tan to, não há o se gun do re la tó rio, não há o ter ce i ro re latório, não há nada absolutamente novo para requen tar a ma té ria, que foi ar qui va da em 1992 por fal ta
de provas;
4 – Tanto o Ministro Fernando Bezerra quanto o
Go ver no Fe de ral têm to ma do as ini ci a ti vas ne ces sá rias para dar respostas definitivas à sociedade.
No mais, é a perpetuação do denuncismo com
propósitos nitidamente políticos e interesses pessoais na busca precoce de palanques à sucessão presidencial;
5 – Por fim, Sr. Presidente, estou remetendo, no
dia de hoje, à Corregedora-Geral da União, Anadyr
Rodrigues, todas as denúncias contra o Senador
Antonio Carlos Magalhães. Entre elas, o novo laudo
do Insti tu to de Cri mi na lís ti ca, pu bli ca do pela Folha de
S. Paulo, no dia 6 último, confirmando a abertura de
contas fantasmas com vultosos depósitos de empreiteiras que serviram para beneficiar a campanha do
Senador Antonio Carlos Magalhães ao Governo do
Estado da Bahia em 1990; a auditoria do Tribunal de
Contas da União nas obras superfaturadas do Aeropor to de Sal va dor; as ope ra ções do Sr. Ru bens Gal le rani no Senado Federal durante a gestão do Senador
Antonio Carlos Magalhães; o fornecimento de certidão negativa (também comprovadamente falsa) de
débito do INSS em uma transação imobiliária que be ne fi ci ou o em pre sá rio João Car los Di Gê nio; e o es tra nho desaparecimento do empresário Raul Gigante,
responsável pela megaoperação de remessa ilegal
de US$500 milhões para o exterior. Vou encaminhar
essa última denúncia também ao Ministério da Justiça, es pe ci fi ca men te ao Mi nis tro José Gre go ri, para as
devidas investigações, pois começam a surgir ru mores de seu assassinato para ocultar a investigação.
Não dá mais, Sr. Presidente, para aceitarmos,
neste Senado Federal, esse blablablá. A revista Veja,
repito, não traz absolutamente nada que envolva o
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Senador Jader Barbalho nas denúncias ou mesmo
nas acu sa ções. Pre ci sa mos es cla re cer ab so lu ta mente tudo. Se a Corregedora não puder fazê-lo, que recor ra mos a ou tras ins tân ci as! Se o Tri bu nal de Con tas
não o fizer, se o Ministério Público não o fizer, se o
próprio Poder Executivo não fizer, que recorramos a
outras instâncias! A sociedade, repito, não pode ficar
sem resposta. De modo que, em nome do PMDB...
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Concedo o aparte a V. Exª, com prazer.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Peço
des cul pas ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros e ao Se na dor
José Eduardo Dutra, pois, neste momento que V. Exª
fala, não pode conceder apartes.
Eu po de ria con ce der a pa la vra ao Se na dor José
Eduardo Dutra em outras circunstâncias. Neste momento, infelizmente, não é possível.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) – É
para a CPI. Só está faltando uma assinatura...
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Agradeço, então, Sr. Presidente, a V. Exª e aos Senadores e Senadoras a atenção que me dispensaram.
Não pre ten día mos na Se ma na San ta co la bo rar com o
agravamento desta discussão. Mas tudo isso, lamentavelmente, con ti nua a ser ne ces sá rio, e o PMDB não
faltará com a palavra e nós, de forma nenhuma, Sr.
Presidente, vamos permitir que essas coisas, repito,
fiquem sem resposta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao Senador Antero Paes de Barros, por
vinte minutos, por permuta com o Senador Álvaro
Dias.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na dores, poderia aqui aproveitar a oportunidade, para
rapidamente falar do brilhante pronunciamento do
Se na dor Pa u lo Har tung, que fez uma aná li se do re tra to social dos dados divulgados pelo IBGE, principalmente pelo fato de que a questão da distribuição de
renda, da desigualdade social, relaciona-se muito de
perto com o tema educação, tornando-se oportuna a
aprovação no Senado Federal de um projeto de lei
que vincule a necessidade de se prestigiar, com reserva de vagas nas universidades públicas, alunos
egressos da escola pública.
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Entretanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, vou de i xar para fa zer isso em ou tra opor tu ni da de.
O que me traz à tribuna hoje é a necessidade de eu
me desincumbir bem – mesmo na condição de Suplente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar –
da minha função no Conselho de Ética e Decoro Par lamentar do Senado da República. No Conselho, defendemos e temos defendido a apuração, o conhecimento dos fatos, a busca da verdade de todas as situações para ali levadas. Fomos, inclusive, o autor do
requerimento para a oitiva dos dois Procuradores da
República, Guilherme Schelb e Eliana Torelli, que,
numa primeira audiência, se recusaram a falar, em
nome de um sigilo profissional e de um segredo profissional. Realizada a sessão secreta, creio que os
depoimentos dos Procuradores da República foram
esclarecedores para todos os Senadores.
Constatei, Sr. Presidente, na semana passada,
ou no início desta semana – pelo menos no sábado
ou no domingo a reportagem já estava na Internet e
nesta semana já está sendo distribuída a revista -,
matéria da revista IstoÉ que traz novos fatos que am pliariam, ou poderiam ampliar, as questões a serem
tratadas naquele Conselho. Entretanto, dois dos personagens principais citados na revista Isto é, os Senadores Antonio Carlos Magalhães e José Roberto
Arruda trataram de desmentir a versão da revista. O
Senador José Roberto Arruda traz hoje uma matéria
no Jornal do Senado dizendo que a versão é surrealista e jamais acreditaria que o Senador Antonio Car los Magalhães teria feito essas declarações e, este,
por sua vez, negou as declarações.
Assim, o Conselho de Ética do Senado fica na
dependência para tomar ou deixar de tomar alguma
providência de um outro Senador do maior prestígio
nesta Casa que foi citado na matéria “Abraço de afogado”, dos jornalistas Andrei Meireles, Mino Pedrosa
e Ricardo Miranda. Nesta matéria, fiz questão, antes
de subir à tribuna, de avisar o Senador José Eduardo
Du tra, que é um dos Se na do res que mais ad mi ro nes ta Casa e não poderia faltar com a éti ca de in for má-lo
que iria tratar do assunto nesta tribuna só para tranqüilizar o Se na dor e para co nhe cer mos o úni co de po imento que ainda não se tornou público, pelo menos
até o momento, com relação a essa matéria “Abraço
de afogado”.
Lerei o trecho da matéria para não cometer nenhu ma pos si bi li da de e, em co men tan do, de i xar de ser
fiel ao que está escrito. Diz a matéria:
“Na véspera daquela sessão, em junho
do ano passado, Arruda contou a alguns co-
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legas – entre eles, o atual Líder do Bloco de
Oposição, Senador José Eduardo Dutra
(PT-SE) – que tinha como extrair do painel
os votos de cada um dos parlamentares na
votação secreta.”
Tomei conhecimento também. Disse ao Senador José Eduardo Dutra que tomei conhecimento da
nota à im pren sa dada, mas que ain da não foi pu bli ca da pelo Senador José Eduardo Dutra. Na nota à imprensa, o Senador José Eduardo Dutra, num dos
itens que acredito que, com relação ao que li, seja o
mais importante, diz:
“Nunca recebi, de nenhum senador, informações de que existiria uma lista de votação daquela sessão obtida por meio da violação do painel eletrônico de votação do Senado.”
Em meu en ten di men to, isso é um pou co di fe rente daquilo que está publicado na revista IstoÉ:
“Na véspera daquela sessão, em junho
do ano passado, Arruda contou a alguns colegas – entre eles o atual Líder do Bloco de
Oposição, Senador José Eduardo Dutra
(PT-SE) – que tinha como extrair do painel
os votos de cada um dos parlamentares na
sessão secreta.”
O que gostaria de saber, para tranqüilizar o Senado, – não estou duvidando da palavra do Senador
Antonio Carlos e nem na palavra do Senador Arruda
–, se fosse possível, o Senador José Eduardo Dutra
confirmar ou desmentir esse trecho da matéria da revista IstoÉ, se houve ou não esse contato um pouco
antes da votação do episódio Luiz Estevão? Porque
considero isso, Sr. Presidente, de extrema importância no instante em que fico assustado em verificar al guns pré-julgamentos públicos de quem tinha o dever
de não prejulgar. Eu mesmo não posso dizer que tenho uma opinião formada a respeito desse episódio,
para o qual temos que buscar mais informações e
mais dados. Ao fazê-lo, poderemos, após a apuração
no Conselho de Ética do Senado Federal, chegar a
uma conclusão. E creio que é fundamental para nós,
até saber se ampliamos ou não a investigação, conhecer a opinião do Senador José Eduardo Dutra.
Mas não sei se S. Exª gostaria de fazer um aparte a
fim de expor o assunto.
Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que o me lhor
que poderia acontecer ao Senado da República infelizmente não aconteceu. Melhor seria que os téc-
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nicos da Unicamp aqui viessem e dissessem que é
ba zó fia – uti li zan do um ter mo da moda –, que o pa i nel não pode ser violado. Seria melhor. Esta instituição estaria protegida. O que ocor reu foi exa ta men te
o contrário. Chegaram à conclusão de que existe a
possibilidade – já foram detectadas 18 – de violar o
pa i nel ele trô ni co. E esta é uma das ins ti tu i ções mais
importantes da República. É importante que o Poder Legislativo recupere a sua credibilidade diante
da sociedade brasileira.
Gos ta ría mos de de i xar re gis tra do nos so ape lo a
fim de que seja feito o esclarecimento por parte do
Senador José Eduardo Dutra no sentido de negar o
que aqui está publicado. Evidentemente que os três
senadores teriam cabalmente desmentido a matéria
da revista IstoÉ.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O pe di do
de V. Exª encon tra am pa ro regimental. Con ce do-lhe a
palavra por cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para uma explicação pessoal.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, logo que li a matéria, no sábado, fiz questão de emitir uma nota à imprensa sobre
esse episódio, sobre o qual não quero entrar em
bate-boca ou em diz-que-me-diz. Como o episódio
está sendo apurado, quero que todos os assuntos fiquem nos seus devidos lugares.
Não ouvi o discurso do Senador Arruda ontem,
mas es tou len do a re per cus são dele no Jor nal do Se nado. S. Exª diz o seguinte: “Mesmo não acreditando
nesses comentários, que seriam no mínimo levianos,
liguei imediatamente para os Se na do res Anto nio Carlos e José Eduardo Dutra, que negaram que tenham
dado qualquer declaração sobre esse assunto à revista.”
A minha nota, que entreguei a todos os jornais
ainda no sábado, é a seguinte:
1. Fui procurado, na última quarta-feira, pelos
jornalistas Andrei Meireles, Ricardo Miranda e Mino
Pedrosa para falar sobre fatos novos relacionados à
sessão do Senado Federal que cassou o mandato do
ex-Senador Luiz Estevão. Não concedi qualquer entrevista para os jornalistas da IstoÉ, fato que é confirmado pela matéria da própria revista.
2. Nunca recebi, de nenhum Senador, informações de que existiria uma lista de votação daquela
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sessão, obtida através da violação do painel eletrônico de votação do Senado.
3. A minha participação no episódio da cassação do ex-Senador se deu exclusivamente na CPI do
Ju di ciá rio e como co or de na dor do pro ces so de ela boração da representação encaminhada ao Conselho
de Ética do Senado, que culminou na perda do seu
mandato.
4. Quando surgiram na imprensa as notícias so bre a vi o la ção do pa i nel e a exis tên cia da lis ta de vo ta ção, encaminhei, em conjunto com o Líder do PT na
Câmara dos Deputados, Deputado Walter Pinheiro,
representação para o Conselho de Ética do Senado
investigar as denúncias.
5. Não interessa ao PT participar de qualquer
rede de intrigas relacionadas a esse episódio. A nossa representação resultou na abertura de um processo que está sendo examinado pelo Senador Roberto
Saturnino, designado Relator na Comissão de Ética
para examinar esse caso. Na hipótese de a investigação apon tar para a exis tên cia de cri me de vi o la ção da
sessão secreta, o nosso Partido tomará as medidas
necessárias para propor a punição rigorosa dos responsáveis.
Isso é tudo que tenho a declarar a respeito des ses episódios, porque entendo que, no momento em
que está sen do in ves ti ga da a pos si bi li da de de que bra
do sigilo do voto a partir de uma representação proposta por nós, o que tem que ser investigado são os
fatos relacionados a todo o episódio.
Recuso-me a estabelecer comentários sobre
conversas a respeito do episódio entre Senadores no
recinto desta Casa. Dessa forma, estaremos promovendo um disse-não-disse que não contribuirá para a
apuração dos fatos.
Para que não fizesse comentários outros a respeito do assunto, fiz questão de entregar à imprensa
um do cu men to es cri to so bre a mi nha par ti ci pa ção em
todos os episódios, expressa na nota que acabei de
ler para o Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner, por vinte
minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senador Pedro Simon já abordou o tema ontem. Outros
Colegas, como o Senador Lúcio Alcântara, hoje, tam bém teceram comentários. O Brasil inteiro, durante o
período da quaresma, vem debatendo a questão.
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Vou falar sobre a Campanha da Fraternidade
deste ano. Já que estamos na Semana Santa, estamos nos encaminhando para essa confluência da
Sexta-feira Santa, do Sábado de Aleluia, da Páscoa,
e tendo em vista a campanha desencadeada pela
CNBB no Brasil, penso que nunca é demais fazer algumas reflexões.
Gostaria, hoje, de sa u dar mais uma ini ci a ti va de
fundamental importância para a cidadania brasileira:
o lançamento da Campanha da Fraternidade 2001,
cujo tema é “Vidas sim, drogas não”. Já se vão 37
anos desde a primeira campanha e, ao longo desses
anos, o Brasil ganhou muito com essas mobilizações.
Mais que mobilizações, as campanhas da fraternidade permitem uma verdadeira conscientização sobre
aspectos problemáticos da sociedade brasileira que
precisam ser mudados.
A campanha deste ano segue na esteira da do
ano passado, cujo lema era “Um século sem exclusões”. Este ano é eleito um dos as pec tos da ex clu são
so ci al, que é o trá fi co e o con su mo de dro gas. Se gun do o tex to-base, as dro gas cons ti tu em “um sis te ma de
morte, alimentado por um estilo de vida materialista,
que vem se alastrando como furacão, a partir do cultivo, comercialização e consumo das drogas, que ceifa
milhares de vida e afeta profundamente famílias em
amplos setores sociais”.
Não é segredo para ninguém que as drogas
sempre aparecem juntamente com outras manifestações de violência: “a prostituição, os roubos, os assaltos e seqüestros, a corrupção política, a corrosão da
dimensão ética do trabalho e a guerra entre traficantes”, como ressalta o texto da campanha.
A campanha desde ano é levada avante pelo
Conselho Nacional das Igrejas Cristãs (Conic). Para
participar, além dos fiéis, são convidados todos os ci dadãos que lutam por um Brasil justo e solidário, para
que so mem for ças para a mo bi li za ção na ci o nal con tra
as drogas, seus mentores, traficantes e todos que os
apóiam.
Como em outras campanhas, o lema “Vida sim,
drogas não” questiona as estruturas políticas, econômi cas e so ci a is de nos so País. Sa be mos que a pro du ção e o tráfico de drogas tornaram-se, hoje, um grande ne gó cio e, por tan to, in ter fe rem na po lí ti ca e na cul tura de nosso povo. O problema, pois, passou a ser
estrutural, atingindo um grande número de pessoas,
não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro.
No texto-base, a campanha traça um perfil do
que considera o “sistema de drogas” no País. Faz um
retrospecto cultural e científico sobre o tema, oportu-
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nidade em que faz um balanço dos usos que as drogas podem ter. Admite que, em algumas comunidades, como as indígenas, o uso de determinadas drogas tem tido um sentido ritual; que, na medicina, tem
sido, em alguns casos, uma conquista contra dores e
enfermidades. Mas, em ambos os casos, existe sem pre a possibilidade de um controle social.
Mas a modalidade de “droga” tratada na Campanha da Fraternidade é aquela que escapa ao controle sociocultural. Aquela droga, lícita ou ilícita, que
se tor nou aces sí vel a qual quer pes soa, mes mo às cri anças e aos adolescentes. Os efeitos dessa droga —
incorporada à sociedade como mercadoria — podem
ser letais, pois, hoje, a sociedade está fragilizada por
abalos morais e mudanças culturais.
A campanha distingue, pois, as drogas em três
grupos:
– as lícitas, ou seja, as livremente produzidas e
comercializadas, como o fumo e o álcool;
– as semilícitas, ou seja, as distribuídas somente sob prescrição médica;
– e as ilícitas, cuja produção, comercialização e
consumo constituem infrações legais e são objeto do
chamado narcotráfico.
Chamo aten ção para o fato de que, en tre as dro gas combatidas, incluem-se as substâncias capazes
de pro vo car al te ra ções da per cep ção, do hu mor e das
sen sa ções. Por tan to, en tre as dro gas es tão tam bém o
álcool e o tabaco; certos produtos na tu ra is – co gu melos, por exemplo -; inalantes, entre os quais cola e
éter; além de vários medicamentos, como as anfetaminas e a morfina.
A proposta da campanha é, desse modo, incentivar um amplo movimento de solidariedade para
manter viva a esperança das vítimas diretas das dro gas, di vul gan do ini ci a ti vas já exis ten tes e es ti mu lan do
novas”. Porém, mais que isso, pretende:
... denunciar com coragem e com força
o hedonismo, o materialismo e aqueles estilos de vida que facilmente induzem à droga1, bem como os mecanismos sociais do
mercado “neoliberal” que, com seu padrão
de consumo insaciável, aumenta a competição e o individualismo, deixando um vazio
existencial nas pessoas nele integradas e a
revolta das que dele são excluídas, levando
umas e outras para o mundo das drogas.
A campanha nos lembra muito bem que as drogas abalam muitos sonhos, transformando-os em pe sadelos. O fumo, o álcool, os estimulantes, os tóxicos
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e entorpecentes estão mais perto de nós do que por
vezessuspeitamos ou que re mos ad mi tir. Há um enor me exér ci to de pro du to res, agen tes fi nan ce i ros e tra ficantes comandando o mundo das drogas. Existem
vultosas somas de dinheiro envolvidas, com lucro financeiro para alguns à custa da morte de muitos.
Pela nossa visão limitada, tendemos a enxergar
ape nas o usuá rio, seja por co nhe cer um caso na fa mí lia, na vizinhança ou na família de um amigo, seja por
ler mos na im pren sa. Qu an do mu i to, fi ca mos sa ben do,
também por intermédio do noticiário policial, da existência dos traficantes, o outro elo dessa cadeia. Mas
desconhecemos os grandes produtores e negociantes dessa rede. Esses, em geral, não são apanhados
pela lei, por terem como escapar. Esse é o maior pro blema da visibilidade de uns e da virtual “inalcançabilidade” dos “tu ba rões” da dro ga. Enquan to os po de ro sos chefes des sa rede dis põem de mu i tos me i os para
escapar da repressão policial, incluindo a “lavagem
de dinheiro”, que lhe dá a aparência de comércio legal, os pequenos traficantes e os usuários de droga
aca bam atrás das gra des ou mor tos nos be cos das fa velas.
Uma po lí ti ca pú bli ca de com ba te ao nar co trá fi co
deve, pois, chegar aos mandantes do narcotráfico,
cujas redes permeiam todo o planeta, movimentando
valores estimados em torno de US$400 bilhões por
ano. Por reportagens da mídia, somos informados de
que esse é um dos se to res que ofe re cem os me lho res
salários a quem nele ingressa.
Eis que os já excluídos das sociedades de mercado acabam se tornando as pessoas mais expostas
à violência e ao narcotráfico. As chacinas e os conflitos entre gan gues nas gran des ci da des, a guer ra pelo
con tro le do trá fi co, as ma no bras de in tro du ção da dro ga nas escolas e lugares de lazer, a precariedade ex plo si va do sis te ma car ce rá rio tra zem es tam pa das nos
cor pos das ví ti mas a sua ori gem so ci al, como bem re fere o texto da campanha.
O texto-base nos relembra a relação entre aumento da violência e tráfico de drogas, com indicadores cruéis:
– de 1980 a 1996, a taxa de assassinatos dobrou no Brasil, passando de 13 para 25 por ano em
cada 100 mil habitantes;
– esse índice sobe a 44,8 em cada 100 mil jovens entre 15 e 19 anos de idade e, na mesma faixa
etá ria, che ga a 215 mor tes no Esta do do Rio de Ja ne iro e a 134 no Estado de São Paulo.
Não nos esqueçamos dos altos custos sociais e
financeiros resultantes da indústria do narcotráfico e
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do consumo de drogas, entre os quais se incluem os
gastos públicos com o tratamento de saúde dos fumantes e ainda os prejuízos provocados pelo alcoolismo e tudo que ele acarreta: acidentes de trânsito,
desemprego, brigas e morte, desmanche familiar.
Nun ca é de ma is lem brar, tam bém, a dis se mi na ção do
vírus HIV entre usuários de drogas injetáveis. Não
nos esqueçamos, igualmente, do aumento da violência e da extensão do crime organizado a quase todas
as esferas da sociedade.
Obviamente, de vi do ao es pra i a men to des sa teia
do narcotráfico, o Brasil não poderia combater sozinho esse monstro. Faz-se necessário, portanto, que
esse combate e as respectivas ações de prevenção
se dêem de forma cooperativa entre as diversas nações. Alertamos entretanto que, nessas ações, não
pode um país ter o predomínio da agenda e impor
ações a outras nações soberanas. Qualquer ação
deve compartilhar responsabilidades, recursos e autoridade.
Do pon to de vis ta de cada pes soa ou cada fa mí lia, cabem ações individuais, mas, quando se trata
das ações levadas a cabo pelo Poder Público, temos
que encarar o consumo e o tráfico de drogas como
fato social. E aqui recorro, novamente, às palavras
textuais da Campanha da Fraternidade para me referir ao aspecto social:
Uma sociedade como a nossa, cada
vez mais pragmática, insensível, competitiva, consumista e individualista, é uma sociedade que favorece o uso de drogas2. Ela
gerou um mundo onde a existência cotidiana se tornou ao mesmo tempo tão árdua e
tão vazia de sentido que os tóxicos funcionam como amortecedores nas relações do
ser humano consigo mesmo e com o mundo. Há quem use a expressão “civilização
química” para designar essa realidade.
O documento da Campanha da Fraternidade
explica a toxicomania da seguinte forma:
...o encontro de um indivíduo, um produto (a droga), e um momento sociocultural3. Esse modelo de compreensão do fenômeno da dependência parece ser o mais
adequado, por abranger tanto drogas “leves”, como o álcool, quanto as mais “pesadas”. Em todas as situações de dependência, é preciso ter presente o tripé “pessoa/substância química/contexto sociocultural”: a análise cuidadosa das relações entre
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esses elementos oferecerá uma visão mais
realista do problema, evitando simplificações em que um dos três elementos parece
explicar o todo.
No Brasil, devemos dar mais ênfase aos aspectos preventivos do uso de drogas, pois, até o momento, o enfoque tem sido na repressão ao tráfico e ao
consumo, o que tem revelado o alcance limitado des sas ações. As campanhas publicitárias parecem ter
tido pouco efeito, além de provocarem certo medo
das drogas ilícitas, com o risco até mesmo de provocar curiosidade em experimentá-las.
Quanto às drogas lícitas, como é o caso do tabaco, temos as campanhas do Ministério da Saúde
esclarecendo os malefícios do fumo. Entretanto, o po der de se du ção da pu bli ci da de des ses pro du tos con tinua maior, pois, com sutileza, identificam o fumo e o
álcool com o sucesso, o poder e o bom gosto.
O uso e o abuso de drogas tem crescido de
modo significativo. Cada vez mais diminui a idade do
primeiro contato com as drogas. Pelo último levantamento do Centro Brasileiro de Informações sobre
Drogas Psicotrópicas (CEBRID), realizado em 1997,
o per cen tu al de ado les cen tes que já con su mi ram drogas (uso na vida) entre os 10 e 12 anos de idade é al tíssimo:
– 51,2% usaram álcool;
– 11% usaram tabaco;
– 7,8% usaram solventes;
– 2% usaram ansiolíticos; e
– 1,8% já se utilizaram de anfetamínicos.
Nas dez capitais pesquisadas, cresceu a tendência para o uso freqüente de maconha entre crianças e adolescentes. O uso de cocaína e de álcool
também aumentou em seis capitais.
A situação agrava-se entre as crianças e adolescentes em situação de rua, como nos informa a
campanha. Segundo o levantamento de 1993, o uso
de drogas por essa população apresenta os seguintes percentuais:
– 82,5% em São Paulo;
– 71,5% em Porto Alegre;
– 64,5% em Fortaleza;
– 57% no Rio de Janeiro; e
– 90,5% em Recife.
Diante desse mundo da morte organizado para
dar lucro, compete a nós, autoridades constituídas,
tomarmos a iniciativa de propor formas de combate
ao narcotráfico, assim como apoiar as iniciativas exitosas já existentes.
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É preciso combater o cultivo, a produção e o co mércio de drogas no Brasil. Desse modo, devemos
apoiar a ação da Secretaria Nacional Antidrogas
(SENAD), criada, faz poucos anos, pelo Governo Federal, com o objetivo de desenvolver uma política de
controle do uso indevido e abusivo de drogas. Juntamente com os órgãos de Segurança, ela está encarregada de combater o tráfico ilícito de drogas e substâncias psicotrópicas.
Uma das iniciativas dignas de menção da
SENAD foi a realização do Fórum Nacional antidrogas, em 1998, que elencou uma série de iniciativas
que poderiam ser viabilizadas no combate às drogas,
algumas delas já postas em prática. Além desse Fórum, a cada ano, a SENAD tem realizado anualmente
a “Semana Nacional Antidrogas” e feito convênios
com entidades que têm como objetivo a implementação dos programas de prevenção ao uso indevido de
drogas.
Entre essas iniciativas, destaco o Projeto-escola, em parceria com Secretarias Estaduais de Educação, para discussão, em co lé gi os da rede pú bli ca, so bre sexualidade, saúde e uso indevido de drogas.
Desse programa fazem parte o treinamento de professores e alunos.
Em 1998, a Senad promoveu o Fórum Nacional
Antidrogas, que elencou uma série de iniciativas que
poderiam ser viabilizadas no combate às drogas, algu mas de las já fo ram pos tas em prá ti ca. Anu al men te,
a Senad tem realizado a Semana Nacional Antidrogas e feito convênios com entidades que têm como
objetivo a implementação de programas de prevenção ao uso indevido de drogas.
Sr. Presidente, vejo que V. Exª me sinaliza. É
verdade que já estou chegando ao fim do meu tempo? O tempo passou tão rápido assim?
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O tema
que V. Exª aborda é tão importante que nos dá a impressão de que realmente o tempo passou rápido.
Mas solicito a V. Exª que apresse o seu discurso, pois
ainda há alguns oradores inscritos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Procurarei resumir o meu pronunciamento, no máximo, em cinco minutos, para que possa apresentar
esse tema que o Brasil considera de suma importância.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
agradece a V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Entre as ini ci a ti vas da Se nad, des ta co o Pro je to Esco-
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la, feito em parceria com Secretarias Estaduais de
Educação, para discussão, em colégios da rede pública, sobre sexualidade, saúde e uso indevido de
drogas. Desse programa, fazem parte do treinamento professores e alunos.
Outra iniciativa vitoriosa foi a criação de centros de referência, como os da Universidade Federal
da Bahia, da Universidade Federal de São Paulo, da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da Universidade de Bra sí lia, que re a li za ram cur sos e pro jetos de capacitação de profissionais e agentes de
prevenção de drogas e doenças sexualmente transmissíveis.
Existem, ainda, cursos de capacitação de profis si o na is para tra ba lha do res de ins ti tu i ções pú bli cas
de saúde, em setores que atuam com a síndrome e
doenças adquiridas pelo abuso de drogas ilícitas.
Destaco ainda a iniciativa de particulares que
levou à criação da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que publicou o “Catálogo de
Centros Brasileiros para o Tratamento/Prevenção de
Dependência de Drogas”. Nessa linha de atuação,
encontramos a Associação Nacional de Comunidades Te ra pêu ti cas Cris tãs e a Fe de ra ção das Co mu nidades Terapêuticas Evangélicas do Brasil. Não obstante o sucesso dessas iniciativas, ainda há muito o
que fazer.
Com respeito à legislação, os Estados pre cisam observar a obrigatoriedade da criação e do fun cionamento dos Conselhos Estaduais e Municipais
de Entorpecentes. Os Governadores, os Prefeitos,
as Assembléias Legislativas e as Câmaras Municipais de Vereadores são os primeiros responsáveis
pela im plan ta ção e pelo fun ci o na men to des ses Conselhos. Assim, naqueles Estados em que ainda não
estão em funcionamento os Conselhos, é imperativo
que as autoridades tomem a iniciativa de im plantá-los. Os municípios só poderão receber verbas
destinadas à prevenção, ao tratamento e à re pressão às drogas se o Conselho estiver em pleno fun cionamento e sujeito à supervisão.
No Se na do, de ve mos fi car aten tos ao re sul ta do
das ações da Comissão Parlamentar de Inqué ri to do
Narcotráfico. Um bom estrago na rede do narcotráfico já foi feito com as denúncias e as prisões, que redundaram, até, na cassação de parlamentares. Mas
não po de mos pa rar aí. É ne ces sá rio que o Mi nis té rio
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Público dê prosseguimento a essas ações e faça
com que os narcotraficantes sejam presos e isolados de suas redes de comando. Do mesmo modo,
faz-se necessário que as prisões os isolem de fato,
pois que, senão, os narcotraficantes apenas mudam
de endereço. Não se pode “permitir”, por exemplo, o
uso de aparelhos celulares de dentro das prisões,
que constitui um ab sur do. Se ria bom tor ná-la per ma nente.
Devemos mesmo examinar se não é o caso de
transformar a CPI do Nar co trá fi co em uma Co mis são
Permanente do Congresso, para investigação do
narcotráfico e do consumo de drogas no País, como
já acontece em alguns países.
Sr. Pre si den te, de ve mos vol tar a nos sa aten ção
para a re vi são da Lei nº 6.368, de 1976, que dava ên fa se aos con su mi do res sem uma pu ni ção efe ti va aos
controladores do comércio.
Devemos também cu i dar do pro ble ma da “la va gem” de dinheiro para aplicar as devidas penalidades. Do mesmo modo, criar mecanismos para desapropriar e vender imediatamente todos os bens
apreendidos do narcotráfico.
Lembro a proposição do nos so fa le ci do Colega
Darcy Ri be i ro, que obri ga os pro du to res de cola a co locarem odores ruins para desestimular o seu uso
pelas crianças de rua, Sr. Presidente.
É necessário apoiar os pequenos agricultores
de determinadas regiões de risco, para evitar que
eles sejam seduzidos pelo alto ren di men to do cul ti vo
de plantas ligadas às drogas, bem como os seringueiros e indígenas que ocupam as fronteiras do
Brasil.
Além disso, devemos estimular todos os programas de conscientização contra o uso de drogas,
principalmente aqueles que tenham lugar na escola
e os que atingem a família, pois esses são os locais
privilegiados de acompanhamento e prevenção do
uso de drogas. Um meio saudável de prevenção às
dro gas é o de sen vol vi men to de pro gra mas de es por te, cultura e lazer, que, educativamente, colocam no
centro do projeto a valorização da pessoa e não da
atividade em si.
Não podemos igualmente esquecer que trabalho ajuda muito na proteção contra os vícios, pois,
além do rendimento que produz, é um fator que aumenta a auto-estima, corrobora na construção da
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pessoa e é importante terapia ocupacional. Por isso,
pre ci sa mos apo i ar programas de ge ra ção de ren da e
de em pre go, para jo vens e adul tos com ba i xa qua li fi cação, pois essa é uma das atividades a serem pro movidas como meio de combate às drogas. É pre ciso envolver todos os setores da educação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essas
reflexões po de ri am con ti nu ar ain da por muito tempo.
Paro neste ponto, não por considerar esgotado o
tema, mas para abrir espaço para outras con tribuições. No mais, desejo que esta campanha da fra ternidade seja coberta de êxito, pois do sucesso dela
de pen de o res ga te de mi lha res de vi das nes te País.
Sr. Presidente, solicito a V. Exª que essa análise e as reflexões da Campanha da Fraternidade
constem dos Anais da Casa. Esperamos que esse
im por tan te tema es co lhi do para a Cam pa nha da Fra ter ni da de des te ano – “Vidas sim, dro gas não” – pos sa despertar a atenção da sociedade organizada.
Não po de ria de i xar pas sar esse mo men to sem tra zer
essa reflexão ao Congresso Nacional e ao Brasil,
para que todos pensem no assunto.
Era o que tinha a dizer.
1 Papa JOÃO PAULO II, Ecclesia in America, (EA) nº 61

2 Cf. Ana Carolina L. L. da COSTA e Elizabeth Costa
GONÇALVES, A Sociedade, a Escola e a Família diante das drogas, in Richard BUCHER, (Org) As drogas e
a vida, uma abordagem psicossocial , São Paulo, Editora Pedagógica Universitária Ltda. 1988, p. 48– 49
3 III Curso de Introdução ao Estudo das Toxicomanias e Marginalidades – UFG, Goiânia-GO,1997.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Casildo Maldaner, V. Exª será plenamente atendido
com relação ao seu pedido.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, pelo prazo de 20 minutos.
Senador Eduardo Suplicy, em bo ra o tem po de V.
Exª seja tec ni ca men te de 20 mi nu tos, só te mos 15 mi nu tos até o fi nal des ta ses são, e ain da há ou tro ora dor
inscrito. Se V. Ex.ª pudesse abreviar sua fala, a Mesa
agradeceria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, farei
um discurso sobre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Cade, e espero fazê-lo em tempo
su fi ci en te para que o Senador Tião Vi a na pos sa fa zer
o seu pronunciamento.

549
Abril de 2001

Mas, antes do Cade, farei uma breve nota sobre
os assuntos que hoje foram aqui abordados e que
merecem um empenho do Congresso Nacional, na
forma de Comissão Parlamentar de Inquérito. Refiro-me tanto à questão da Sudam, como também à
Fun da ção dos Eco no miá ri os Fe de ra is, Fun cef, e a todos os assuntos que estão listados no requerimento
da CPI.
Sr. Presidente, o artigo publicado em 13 de novem bro de 1995 por Aloy sio Bi on di, sa u do so ar ti cu lista da Folha de S.Paulo, no item “Corrupção”, do ar tigo denominado “O Governo Iluminado de FHC”, diz:
Corrupção. Após os escândalos PC
Farias e da CPI da Comissão de Orçamento, o Governo Itamar Franco criou a Comissão Especial de Investigação para apurar
denúncias de fraudes e irregularidades na
máquina do Governo Federal. A fiscalização
era entregue à sociedade, pois a CEI era
constituída de juristas, empresários e ex-Ministros de Tribunais Superiores. O Governo
FHC extinguiu a CEI e incumbiu o próprio
Ministério da Fazenda (raposa no galinheiro?) da fiscalização. Foi, aliás, um dos primeiros atos do Governo FHC, já em 21 de
janeiro de 1995.
O Senador Tião Viana foi um dos admiradores
do Aloysio Biondi.
Ora, se tivesse sido eficaz e efetiva a atribuição
dada ao Ministério da Fazenda para fazer aquilo que
seria realizado pela CEI, não estaria hoje o Governo
enfrentando tamanho número de denúncias e nem
es ta ria pre ci san do cri ar o ór gão de Cor re ge do ria, que
foi feito de uma maneira muito menos independente
que aquela Comissão Especial de Inquérito, da qual
participaram pessoas de fora do Governo, conforme
designação do Presidente Itamar Franco.
Com isso, reitero a importância de o Congresso
Nacional re a li zar a Co mis são Par la men tar de Inqué rito e levá-la adiante.
Sr. Presidente, nesses tempos em que todos fa lam acerca da importância do combate à corrupção,
volto a um assunto que venho alertando este Congresso desde 1992 e mais recentemente em 28 de
no vem bro úl ti mo. Na que le mês, vim a esta tri bu na de nunciar estranhas ocorrências levadas a efeito pelo
Cade, por ocasião do açodado arquivamento de um
pro ces so que ver sa so bre a prá ti ca de pre ço pre da tó rio, por meio de repetitivas práticas de dumping, ora
perpetrada pela Líder de mercado do setor médico-hospitalar brasileiro, Becton Dickinson, ora por
parte das demais integrantes do oligopólio internacio-
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nal, a nipônica Terumo Medical Corporation, a americana Sherwood Medical e a austríaca Greiner Labortechnik.
A vítima dessa ação dirigida é a Labnew Indústria e Comércio, com sede em Campinas, São Paulo,
empresa de capital 100% nacional, fabricante de tubos para coleta de sangue a vácuo, que vem sendo
per se gui da pelo re fe ri do oli go pó lio anos a fio, por que,
dentre todos os fabricantes internacionais, é a única
que detém a tecnologia para a manufatura das tampas de borracha, principal componente do produto.
Essa vantagem lhe possibilita dispor de custos al tamente competitivos, desequilibrando a alta escala
pro du ti va dos de ma is com pe ti do res mun di a is. Daí por
que a indústria brasileira está sendo perseguida pelo
oligopólio internacional do setor, que não deseja ser
importunado em seus mercados cativos.
Naquela oportunidade, manifestei o meu descontentamento em relação à decisão de arquivamento do processo, principalmente porque, como se não
bastasse ter sido tomada às pressas, foi sem que o
Plenário do Cade se manifestasse, como prevê a lei
em vigor, e sem levar em conta o elenco de obrigações assumidas nas cláusulas contratuais pactuadas
entre a empresa americana e o Cade.
Enten do que, an tes de o Cade dar por con clu í da
a sua missão de regular o mercado médico-hospitalar, deveria verificar, ao menos, se o aludido segmento voltou à normalidade econômica, o que no presente caso não aconteceu. A empresa nacional prejudicada entrou em estado pré-falimentar, em decorrência das comprovadas práticas do underselling e do
dumping, repetidas vezes levadas a efeito pela líder
de mercado e também perpetradas pelas demais integrantes do oligopólio.
O Pre si den te do Cade e sua as ses so ria de no minada de CAD/Cade mandaram arquivar a denúncia
da Labnew sem que houvesse a designação de um
relator para o processo da empresa, para que fizesse
uma aná li se das de nún ci as, for mu la das pelo pro du tor
nacional, apresentando-a para que o Plenário do órgão tomasse a decisão pelo arquivamento ou não.
Diante disso, Sr. Presidente, solicitei esclarecimen tos ao Cade acer ca des ses fa tos. Em 10 de ja ne i ro des te ano, res pon deu di zen do ter ofi ci a do a em presa Labnew, para que enviasse novos elementos sobre as de nún ci as de des cum pri men to do Com pro misso de Ces sa ção, cu jos do cu men tos, já en tre gues pela
citada empresa, encontravam-se sob análise.
Diante desses esclarecimentos, foi dado a enten der que o Cade es ta ria dis pos to a cor ri gir a sua de cisão de arquivar o processo, sobretudo porque os
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novos elementos, segundo o próprio Presidente do
Cade, estavam sendo solicitados para dar maior segurança jurídica à decisão do órgão.
Entretanto, acabo de ter acesso a um ofício do
Presidente do Cade, de 23 de janeiro último, enviado
à Câmara dos Deputados, versando sobre a mesma
matéria, informando que a denúncia havia sido arquivada e que a Labnew lhe teria apresentado nova denúncia de preço predatório e de cartel, cuja petição
havia sido encaminhada à SDE para investigação.
Sr. Presidente, confesso que vejo tudo isso com
muito pesar.
Primeiro, o Presidente do Cade solicita provas
complementares ao produtor nacional sob o pretexto
de dar segurança jurídica à sua decisão. Porém, no
mesmo dia em que essas provas lhe são apresentadas, o órgão declina pelo arquivamento do feito sem
ao menos submeter as novas razões à apreciação de
seu Plenário;
Segundo, ao ser questionado sobre essas estranhas ocorrências, o Cade responde em 10 de janeiro
deste ano, informando que estaria analisando os novos elementos, enquanto que, ao que parece, a decisão fi nal de ar qui va men to já ha via sido to ma da 30 dias
antes do envio da correspondência a esta Casa; e
Terceiro, a petição da Labnew foi enviada ao
Cade por so li ci ta ção do seu Presidente e re fe re-se às
novas provas acerca da denúncia de descumprimento do Compromisso de Cessação que, segundo a au tarquia, serviria para dar maior sustentação jurídica à
sua decisão de arquivamento. Portanto, não procede
a informação fornecida à Câmara dos Deputados de
que a fá bri ca te ria apre sen ta do nova de nún cia de pre ço predatório e de cartel.
Sendo as sim, con si de ro desrespeitosaa conduta do Cade acerca desses fatos para com o Senado
Federal.
Com re la ção à de ci são, to ma da de modo ir re gu lar, de arquivar o pro ces so sem ana li sar os no vos ele mentos apresentados pela Labnew, na semana passa da, a Ju í za da 5ª Vara Fe de ral de Bra sí lia con ce deu
li mi nar, de ter mi nan do o ime di a to de sar qui va men to do
processo.
Sr. Pre si den te, como no ti ci ei em meu úl ti mo pronunciamento, acompanho a luta desta empresa na cional desde os idos de 1992. O que me chamou a
atenção nesta causa foi a maneira quixotesca com
que a indústria doméstica brasileira vem tentando so breviver às práticas desleais de comércio das empresas multinacionais que atuam no Brasil em regime de
oligopólio, e que se revezam entre si no cometimento
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dos ilícitos econômicos, em detrimento da produção
nacional. Ora é uma empresa dos EUA que descumpre as decisões brasileiras, ora é uma da Inglaterra,
ora é uma da Bél gi ca, uma da Áus tria, e até uma ja po nesa, através de uma subsidiária instalada nos EUA.
Todas exportando com dumping para o Brasil, para
depois comercializar os produtos a preço de underselling, em todo o território nacional.
Meu intuito é que haja um posicionamento de
um colegiado integrado por titulares de notável saber
econômico e jurídico acerca da conduta dessas empresas no mercado brasileiro, pois estou convencido,
sustentado não somente em robusta documentação
de transgressão à ordem econômica, como também
em relatórios periciais do Ministério Público, deste
Distrito Federal, do descaso dessas corporações
para com as autoridades constituídas do País.
Portanto, falta-me compreensão para entender
a atitude do Cade e de seus novos integrantes, que
sequer podem alegar desconhecimento dos fatos,
uma vez que além de terem sido alertados por ocasião da sa ba ti na aqui nes te Se na do Fe de ral, têm sido
constantemente atualizados sobre o caso. A Labnew,
há muitos anos, adotou o expediente de entregar um
inteiro teor das denúncias dos abusos econômicos
que vem sofrendo a cada Conselheiro, inclusive para
os Pro cu ra do res, in de pen den te da via da petição que
era protocolizada na autarquia.
Ti ve mos aces so à úl ti ma pe ti ção da Lab new, entre gue ao Cade em 11 de de zem bro pas sa do, em que
estão relacionadas centenas de vendas a preço de
underselling; portanto, creio em possíveis implicações criminais, inclusive por parte da empresa de au ditoria, a Ernst&Young, que auditou os relatórios semestrais da Becton Dickinson sem ter observado tais
ocorrências.
Devo dizer ainda que, em suas justificativas a
este Senado Federal, o Cade deixa revelar outra dis sonância no que diz respeito à identificação do preço
predatório,feita pelo va lor mé dio de ven da do se mes tre. Isso contraria os entendimentos já firmados no
processo pelo então Se cre tá rio de Di re to Eco nô mi co,
Antô nio Go mes Fi lho e seu su ces sor, o Pro cu ra dor de
Justiça Dr. Rodrigo Janot, que, levando em conta que
uma empresa líder de mercado só in di ca o pre ço pre datório quando a concorrência está presente, decidiram investigar a prática do underselling caso a caso,
ou seja, em cada operação de venda. Este procedimento é o correto, pois, caso sejam somadas todas
as vendas de um determinado período, o preço predatório desaparece, porque se mistura com as vendas a preço de mercado, oferecido pelo infrator quan -
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do a concorrência não está presente e, também, pelas vendas superfaturadas, prática muito comum dos
grandes trustes em todo o mundo.
Utilizo o caso da Labnew como ilustrativo do
des ca so de al guns ti tu la res dos ór gãos an ti trus tes nacionais e a ausência de uma política de defesa de
nosso parque fabril por parte das autoridades governamentais. Por conta de uma política equivocada,
che ga mos ao to tal de se qui lí brio de nos sa ba lan ça comercial.
Ainda por conta dos esclarecimentos dados
pelo Cade a esta Casa, chego à conclusão de que,
enquanto os países desenvolvidos criam o máximo
de dificuldade para ter produtos brasileiros em seus
mercados, aqui se permite até mesmo a venda de
nossas empresas a transnacionais sob investigação
da prática do dumping; ou seja, transformaram o
País no pa ra í so das mul ti na ci o na is ga nan ci o sas, cujo
interesse é destruir as tecnologias brasileiras, para
não serem importunadas em seus mercados cativos,
e, o que é pior, com a conivência dos órgãos antitrustes, que assumem abertamente estar deixando em
se gun do pla no o com ba te ao car tel, como de cla ra ram
ao jornal O Estado de S.Paulo do dia 20 de agosto,
do ano passado, os próprios responsáveis do Cade,
por coibir tal prática.
Os esforços empreendidos por este Congresso
Na ci o nal para apro var o atu al tex to an ti trus te em vi gor
não surtiram os efeitos desejados. As empresas predadoras fazem mau uso de um instrumento considerado moderno pelos especialistas na ma té ria, o Com pro mis so de Ces sa ção, e o Cade se re cu sa a ana li sar
o pres su pos to bá si co para a sua con ces são e cum pri mento, ou seja, se o mercado voltou à normalidade
econômica.
Sr. Presidente, desejo concluir este pronunciamento com a apresentação de um requerimento à
Comissão de Assuntos Econômicos.
Requeiro, nos termos regimentais, seja solicitado ao Ministério da Justiça, para que o Cade informe
que ra zões o es tão im pe din do de be lar prá ti cas des leais de comércio com eficácia e, de acordo com o ordenamentojurídico atu al men te em vi gor, por qual mo tivo está autorizando Ato de Concentração entre empresas que praticam o dumping no País.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que rimento de V. Exª será oportunamente examinado
pela Mesa.
Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Senadores, agra de ço a opor tu ni dade que a Mesa me dá, nes te fi nal de ses são, para que
possa manifestar-me sobre um assunto a respeito do
qual tentei falar no início da semana.
Trata-se de uma homenagem a uma apresentação artística, no último final de semana, em Brasília,
cujo tema jul go de im por tân cia enor me para o Bra sil e
para o setor de saúde. A peça intitulada SOS Brasil,
de autoria do eminente Antônio Ermírio de Moraes,
relata como é a vida em um hospital brasileiro nos
dias atuais.
A experiência foi vivida, durante décadas, pelo
próprio autor, quando geriu o Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Antônio Ermí rio teve a
sensibilidade de captar como é a vida de um doente
humilde nas en fer ma ri as, apar ta men tos, cor re do res e
Unidades de Terapia Intensiva de um hospital. Com
uma ca pa ci da de ex tra or di ná ria, tra du ziu o sen ti men to
do povo que sofre na rede hospitalar de vi do a um mo de lo de ges tão in jus to, dis cri ci o ná rio, em que o prin cí pio da eqüidade e da universalidade estão longe de
existir.
Esta peça presta uma homenagem a centenas,
a milhares de brasileiros que, to dos os dias, pa de cem
nos hos pi ta is: os mais po bres. Há di fi cul da de de aces so a leitos hospitalares para milhões de pessoas no
Estado de São Paulo. E, em outros grandes conglome ra dos ur ba nos, ve mos mais uma mul ti dão ex clu í da
do aces so ao hos pi tal. Qu an do o pa ci en te in gres sa no
hospital, ali vive um sentimento novo...
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Tião Vi a na, in ter rom po V. Exª para pror ro gar a ses são
por mais dez minutos, para que V. Exª possa concluir
nos próximos cinco minutos e nos cinco restantes
atender o Senador Antonio Carlos Ma ga lhães, em explicação pessoal.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de ço
a V. Exª.
O que se en con tra é um sen ti men to pro fun do de
solidariedade a essa parte da população brasileira
que vive nos hospitais e experimenta as mais diversas sensações: dor, esperança, solidariedade e alegria. Co nhe cer o dia-a-dia de um do en te in ter na do em
enfermaria, a relação entre médico, paciente, enferme i ro, au xi li ar de en fer ma gem, equi pe de di ag nós ti co
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de apoio e de unidade de terapia intensiva é algo extraordinário. E essa peça de teatro traduz esses sentimentos, mostrando momentos de riso, alegria, e até
ironia à presença do político influenciando nos corredores dos hos pi ta is, como se fos se A escolha de So fia, escolhendo quem vai morrer ou não; e o médico
na sua extraordinária vontade, junto à equipe de enfermagem, de exercer o seu papel profissional, o
exercício de salvar vidas.
Penso que o Bra sil e to das suas au to ri da des de veriam ter a oportunidade de presenciar essa peça de
teatro, tentando entender o sentimento do pobre em
relação à ex clu são de seu di re i to de con ti nu ar vivo em
um hospital brasileiro. É um modelo de gestão ainda
autoritário, em que as intervenções, as metas estão
estabelecidas na grande imprensa, estão presentes
nos grande debates, mas não chegam ao indivíduo,
por que não aus cu tam o sen ti men to de um po bre ci da dão brasileiro que se encontra em uma enfermaria,
necessitando de cuidados de natureza ética e profissional verdadeiros.
A peça mostra, de forma clara, o que é um hospital de uma grande cidade, onde até o tráfico de en torpecentes ocorre e funcionários com ele se envolvem; o drama dos profissionais que lutam para salvar
vidas, mas encontram barreiras institucionais, seja
pela presença de um movimento de reivindicação,
seja pelo modelo seletivo de tratamento existente, la mentavelmente discricionário, levando em conta o
que o paciente tem e não o que ele é.
Um per so na gem, in ter pre ta do por uma atriz, expres sa mu i to bem o sen ti men to de uma pes soa vin da
do interior do Nordeste brasileiro, vítima de diabetes
in fan til – do en ça que pode ser con tro la da, as se gu rando-se qualidade de vida para seu portador –, e que
passa a ser vítima de um modelo discricionário, que
visa ao lucro e não à dignidade humana, terminando
cega e vítima de insuficiência renal, tendo assim a
sua vida abreviada em decorrência de um modelo de
saúde perverso aqui estabelecido.
Recomendo a toda auto ri da de bra si le i ra que co nheça a dura realidade do hospital brasileiro, apresentado pelo ensaio do Dr. Antônio Ermírio de Moraes, peça que me comoveu como médico e como representante público do País.
Era essa a homenagem que queria prestar ao
cidadão brasileiro pobre, que vive nos corredores e
enfermarias dos hos pi ta is. Pou ca gen te con se gue traduzir o que se passa com esses indivíduos, nesses
locais. Muito obrigado.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma ex pli cação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra a V. Exª por cinco minutos.
O SR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, serei
breve. Agradeço a V. Exª.
Estava ausente deste plenário, quando o Líder
do PMDB, Colega do Presidente Jader Barbalho, Sena dor Re nan Ca lhe i ros, tra tou de as sun tos que su põe
ligados a mim, alguns já inteiramente esclarecidos. A
sua mente de infamar, caluniar, trouxe-o ao plenário,
dizendo que havia encaminhado o assunto à Drª
Anadyr de Mendonça Rodrigues. É ótimo que ele encaminhe, porque ele, hoje, foi condenado por ter atacado levianamente o Governador Mário Covas há
dois ou três dias. A Justiça o condenou a pagar R$30
mil. Deveria ter sido muito mais, porém essas penas,
infelizmente, não têm a proporção do crime praticado
pela pessoa.
Quero dizer ao Dr. Renan que, além do Zuleido
que tanto o embaraçou, quando o citei, empreiteiro,
hoje, da Gaudamo e, antigamente, da OAS, figura,
portanto, nessa época e agora, ligada ao Dr. Renan
Calheiros, S. Exª ainda tem a ligação com a Construtora Uchôa em Alagoas. Se tudo continuar com está,
essa construtora fará grandes obras no DNER, mas,
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no mo men to, se li mi ta ao mu ni cí pio de Mu ri ci, di ri gi do
pelo Dr. Renan Calheiros, onde os escândalos em
Alagoas chegam ao insuportável. É preciso que essa
gente que assim procede não queira se nivelar aos
homens de bem deste País. Sua tradição é longa e
vem de mu i to tem po. Mu i tos apo i a ram Col lor ou o de i xaram, mas nun ca se mis tu ra ram com os di nhe i ros do
Collor e do PC. Não sei o Dr. Renan Calheiros poderá
dizer o mesmo.
Quero dizer, nesse instante, que não é com a
calúnia, com a infâmia ou com as ameaças que me
calarão; ao contrário, cada vez que falam nesses assuntos que não me dizem res pe i to fico mais es ti mu lado a apon tar os de so nes tos. Qu an do se fala em de so nestos alguns desta máfia tremem, pois ficam esperando que algumas coisas saiam. Sairão, aguardem
Sr. Presidente e Senadores, pois virei a esta tribuna
brevemente para tratar dessas figuras que realmente
não têm autoridade moral para liderar e muito menos
para atacar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 38
minutos.)
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Ata da 33ª Sessão Não Deliberativa
em 11 de abril de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência do Sr. Edison Lobão

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ha ven do
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 198, DE 2001 – CN
(Nº 324/2001, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em cumprimento aos preceitos constitucionais
dos arts. 84, inciso XXIV e 49, IX, encaminho para
exame de Vossas Excelências os volumes anexos,
que compreendem as Contas do Governo Federal e
do Ministério Público da União relativas ao exercício
financeiro de 2000.
Brasília, 11 de abril de 200l. – Fernando Henrique Cardoso.
MF 00048EM BAL. GERAL DA UNIÃO
Brasília, 6 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência os Balanços Gerais da União representando as Contas do Governo Federal relativas ao
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2000.

2. Estruturadas em quatro volumes, as presentes contas demonstram as ações governamentais
executadas pelos órgãos e entidades da Administração Pú bli ca Fe de ral, bem como a exe cu ção dos Orça mentos Fis cal, da Se gu ri da de So ci al e de Inves ti mento das Empresas Estatais.
3. O Volume I contém as informações e dados
consolidados sobre a execução orçamentária, fi nanceira, e patrimonial, tanto da administração direta
como da indireta, as informações econômico-financeiras do Governo Federal, as ações e atividades executadas pelos ór gãos do Poder Exe cutivo – Ação Setorial – e o desempenho dos se tores econômicos. Os Volumes II e III apresentam os
Balanços e Demonstrações Orçamentárias, em
vários níveis de detalhamento e o Volume IV trata
da execução do Orçamento de Investimento das
Empre sas Estatais.
4. As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, que estatui normas de direito fi nanceiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal e, também, com a Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as
sociedades por ações. A consolidação dos dados
teve no Sistema Integrado de Administração Fi nanceira do Governo Federal, o instrumento de suporte
para o ordenamento dos registros.
5. A seguir apresento a Vossa Excelência as
informações de maior relevância contidas no Balanço Geral da União.
6. Balanço Orçamentário: demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, o que permite conhecer o resultado do orçamento, se superavitário ou deficitário. De acordo
com o referido Balanço, a execução Orçamentária
no exercício de 2000 assim se comportou:
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7. A Receita Orçamentária Líquida alcançou o
montante de R$651.023 mi lhões, re sul tan do em ar recadação inferior à previsão em R$383.993 milhões.
As Receitas Orçamentárias foram registradas pelo
valor líquido, ou seja deduzidas as Restituições e os
Incentivos Fiscais e que representaram 62,9% do valor arrecadado.
8. As Receitas Correntes participaram com
38,8% da Receitas Orçamentárias, cabendo às Re -
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ceitas de Capital a complementação de 61,2%.
Neste percentual estão incluídas as provenientes
de Operações de Crédito para Refinanciamento e
Resgate da Dívida Pública da União, totalizando
emissão lí quida de R$325.369 milhões. Na tabela a
seguir encontra-se demonstrado o desempenho
das Receitas Correntes da União nos exercícios de
1999 e 2000.
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9. A execução da despesa orçamentária alcançou o montante de R$616.382 milhões, representando 59,6% do total de créditos autorizados para o período, sendo que nessa composição destacam-se as
despesas financeiras, ou seja, Juros, Encargos e

Amortização da Dívida Interna e Externa, que totaliza ram R$383.696 mi lhões, per fa zen do 62,2% da des pe sa da União. O com por ta men to das des pe sas re a lizadas em relação ao orçamento aprovado está demonstrado na tabela a seguir:

10. Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
– Os gastos com Pessoal e Encar gos So ci a is to ta li zaram R$58.241 milhões, representando 23,3% da categoria corrente, sendo que o Poder Executivo responde por R$49.236 milhões.
11. A Lei complementar nº 101, de 4 de abril de
2000, estabelece que os gastos de Pessoal e Encargos So ci a is da União não po de rão ex ce der a 50% das
receitas correntes líquidas, deduzidas das Transferên ci as Cons ti tu ci o na is e outras vinculações, calculados para o período de 12 meses e na forma estabeleci da nos ar ti gos 18 a 20 da re fe ri da lei du ran te o exer cício. Em cumprimento ao disposto na referida lei as
despesas com Pessoal e Encargos Sociais atingiram
38,2% em 2000, si tu an do-se, por tan to, aba i xo do li mite estabelecido.
12. Des pe sas com ser vi ços de ter ce i ros – O ar ti go 72 da Lei Complementar nº 101, de 4 de abril de
2000, estabelece que essas des pe sas não po dem ul trapassar em percentual a receita corrente líquida, a
do exercício anterior à entrada em vigor da lei. Em
cumprimento a esse artigo, as despesas com serviços de terceiros, nelas compreendidas: serviços de
consultoria, ou tros ser vi ços de ter ce i ros – pes soa fí sica, locação de mão-de-obra, arrendamento mercantil
e outros serviços de terceiros – pessoa jurídica, atin giram 9,1% da receita corrente líquida do exercício,
enquanto no exercício anterior o percentual foi de
10%.
13. Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Os gastos do Go ver no Fe de ral com
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, conforme
definido no art. 212 da Constituição Federal, não po-

dem ser in fe ri o res a 18% da re ce i ta lí qui da ar re ca da da
dos im pos tos, ob ti da após a de du ção das trans fe rên cias constitucionais, mais as deduções para o Fundo de
Estabilização Fiscal. Em cumprimento ao dispositivo
cons ti tu ci o nal, tais gas tos, no exer cí cio de 2000, in clu ídos todos os projetos e atividades que se enquadram
nesta classificação, atingiram 29,5% da receita líquida
mencionada, superior, por tan to, ao li mi te mí ni mo es tabelecido.
14. Ensi no Fun da men tal – O § 6º do Ato das Dis posições Constitucionais Transitórias, com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996, determina que a União aplicará na erradicação do analfabetismo e na manutenção e no desenvolvimento do
ensino fundamental, nunca menos que o equivalente
a 30% dos recursos a que se refere o caput do art.
212 da Cons ti tu i ção Fe de ral. Cum prin do in te gral mente a determinação constitucional, a aplicação de recursos destinados ao ensino fundamental atingiu
42,9%.
15. Saúde – De acordo com o disposto na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de 13 de se tem bro de 2000, os
gastos com a saúde no exercício de 2000 teriam que
ser superiores aos do ano anterior em 5%. Na realidade constata-se um crescimento nominal de 24,1%,
haja vista que em 1999 foram gastos R$16.332 milhões, e em 2000 atingiu R$20.271 milhões.
16. Balanço Financeiro – demonstra a receita e
a despesa orçamentária, bem como os recebimentos
e os pagamentos de natureza extra-orçamentária,
conjugados com os saldos em espécie provenientes
do exercício anterior, e os que se transferem para o
exercício seguinte.
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17. Em síntese, a Execução Financeira no exercício de 2000 assim se processou:

18. Balanço Patrimonial – essa demonstração
ressalta a posição patrimonial do período, com detalhe das contas representativas dos bens, direitos e

obri ga ções, evi den ci an do o sal do pa tri mo ni al ou o patrimônio líquido da unidade gestora.
19. De forma resumida, assim se apresentou o
patrimônio da União no exercício de 2000:

20. No exercício em análise o Patrimônio LÍquido apresentou situação positiva no valor de

R$285.563 milhões, revelando crescimento nos sub-
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grupos da composição do PL, con for me de mons tra do
a seguir:
21. O crescimento significativo do PL decorreu
da variação de 124,7% no Patrimônio/Capital e também do crescimento de 33,5% do Resultado Acumulado identificadas nos Ministérios do Trabalho e
Emprego, Educação e da Previdência e Assistência
Social, respectivamente com 52,7%, 132,7% e
138,4%.

23. Em referência ao Resultado Patrimonial registrou-se, no exercício de 2000, um superávit de
R$116.114 mi lhões, re ver ten do o déficit de R$48.781
milhões em 1999, resultante, basicamente de variação patrimonial, ou seja, acréscimos maiores que os
decréscimos, notadamente quanto a reavaliações de
bens móveis e imóveis e à inscrição de direitos a receber nos órgãos públicos, com relevância para o registro de atualização da dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
24. Fi nal men te, cum pre res sal tar que o pre sen te
Ba lan ço deve ser ob je to de en ca mi nha men to ao Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no inciso XXIV do artigo 84 da Constituição Federal.
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22. De mons tra ção das Va ri a ções Pa tri mo ni a is –
O Balanço das Variações Patrimoniais evidencia as
alterações ocorridas no patrimônio da União durante
o pe río do, re sul tan tes ou in de pen den tes da exe cu ção
orçamentária e indica o Resultado Patrimonial. A tabela a seguir demonstra as variações patrimoniais da
União em 2000 e 1999:

Respeitosamente, Pedro Sampaio Malan, Ministro de Estado da Fazenda.
OFÍCIO PGR/GAB/Nº 207
Brasília, 3 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor
Ministro Pedro Pullen Parente
Digníssimo Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Brasília – DF
Senhor Ministro,
Cumprimentando-o, tenho a honra de dirigir-me a
Vossa Excelência para, em atenção ao Aviso nº 234, de
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14 de março de 2001, encaminhar o Relatório de Pres tação de Con tas do Mi nis té rio Pú bli co da União, re la ti vo
ao exercício de 2000, conforme estabelece o art. 56 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente, Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da República.
A mensagem que acaba de ser lida vai
ao Tribunal de Contas da União, de acordo
com o disposto no art. 71, inciso I, da Constituição Federal.

AVISO

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 334, a, do Regimento Interno, solicito a V. Exª que seja declarada a prejudicialidade da Mensagem nº 168, de 1997 do Senhor Presidente da República que “encaminha ao Senado Fede ral, ter mo adi ti vo ao con tra to ce le bra do en tre a Ca ixa Econômica Federal e o Estado do Rio de Janeiro
(RJ), com a garantia da União, no âmbito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos
Esta dos,” em vir tu de da mes ma ha ver per di do a opor tunidade.
Atenciosamente, – Senador Lúcio Alcântara,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF./CAE/8/01

DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
Nº 112, de 2001, de 6 do corrente, encaminhando as informações complementares, referentes aos
quesistos 2 a 5 do Requerimento nº 547, de 2000, da
Senadora Heloísa Helena.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 47/2001, de 10 do corrente, comunicando a
aprovação, com emendas de redação, do Substitutivo
do Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 45, de 2000
– Complementar (nº 23/99 – Complementar, naquela
Casa), de iniciativa do Presidente da República, que
altera a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998.
(Enviado à sanção em 10 de abril de 2001).
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa ofícios que serão lidos pelo Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
São lidos os seguintes:
OF./CAE/7/01
Brasília, 10 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor
Senador Jader Barbalho
Presidente do Senado Federal
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Brasília, 10 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor
Senador Jader Barbalho
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 334, a, do Regimento Interno, solicito a V. Exª. que seja declarada a prejudicialidade do Projeto de Resolução do Senado nº 55, de
1998, que “autoriza a Prefeitura do Munícipio de São
Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, a emi tir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do
Tesouro do Município – LFTM/SBC, cujos recursos
serão destinados ao pagamento da oitava parcela de
precatórios judiciais, dos processos aqui nomeados,
bem como de seus com ple men tos da pri me i ra à sex ta
par ce las,” em vir tu de do mes mo ha ver per di do a opor tunidade.
Atenciosamente,– Senador Lúcio Alcântara,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF./CAE/9/01
Brasília, 10 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor
Senador Jader Barbalho
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 334, a, do Regimento Interno, solicito a V. Exª que seja declarada a prejudicialidade da Mensagem nº 135, de 1994 do Senhor Presidente da República que “solicita autorização do Senado Federal, para contratar operação de crédito exter no, com ga ran tia da União, en tre o Esta do do Ma ra -

562

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 2001

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nhão e o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD, no valor equivalente a até
US$79.000.000,00, destinados a reabilitação e conservação de rodovias naquele Estado,” em virtude da
mesma haver perdido a oportunidade.
Atenciosamente, – Senador Lúcio Alcântara,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – As ma té rias a que se referem os ofícios serão incluídas em
Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, proposta de Emenda à Constituição que será
lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
Nº 8, DE 2001
Altera a redação do inciso IV do art.
52 da Constituição Federal, para incluir
os chefes de missões diplomáticas de
caráter transitório, incumbidas das funções que especifica, entre as autoridades
cuja escolha seja aprovada previamente
pelo Senado Federal, por voto secreto,
após argüição em sessão secreta.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O inciso IV do art. 52 da Constituição Fe deral passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:
..............................................................
IV – aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a
escolha dos chefes de missão diplomática
de caráter permanente, e a dos de missão
diplomática de caráter transitório incumbida
de negociar ou firmar tratados internacionais de criação de blocos econômicos ou de
adesão a estes.
..............................................................
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.
Justificação
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A adesão de uma Nação a bloco econômico e
sua permanência neles é, modernamente, tema da
maior magnitude. Seja no pla no in ter na ci o nal, seja no
plano da política interna, a integração econômica é,
pela sua natureza avassaladora, algo que transcende
ao que um dia convencionou-se chamar ”política externa“.
Se é certo que nas democracias modernas incumbe exclusivamente ao Poder Executivo a condução da política externa, mediante o controle do Poder
Le gis la ti vo, não é concebível que o Con gres so Na ci onal brasileiro esteja alheio aos trâmites de negociação e assinatura de tratados internacionais vocacionados à adesão ou criação de blocos econômicos.
Os nu me ro sos e di ver si fi ca dos te mas emi nen temente congressuais, por dizerem respeito ao
dia-a-dia do cidadão-contribuinte e que derivam de
forma instantânea do decisório dos blocos econômicos, por si só justificariam a ingerência do Poder Legislativo na escolha de nossos negociadores nacionais, conforme prevê o projeto.
A obsolescência da separação entre política ex terna e política interna, a partir dos blocos econômicos é fato que dispensa demonstração. Por conseguinte, não há por que ficar o Congresso Nacional
alheio ao processo de tomada de decisões de tantas
e tão conseqüentes repercussões, como as que ocor rem na construção das zonas de livre comércio,
uniões aduaneiras, mercados comuns e uniões monetárias.
A criação de uma zona de livre comércio hemisférica, como se antevê no projeto de criação da Alca,
bem como even tu a is mu dan ças no Mercosul, ou mes mo ainda um estreitamente comercial com a União
Européia, são, por exemplo, passos que não podem
prescindir de uma interação mais efetiva entre os Pode res Exe cu ti vo e Le gis la ti vo, o que pode ser ins ti tu cionalmente proporcionado pela presente proposta de
emenda à Constituição.
Vale salientar que no Direito Constitucional
comparado, a figura da outorga senatorial para escolha de negociadores como os aqui abrangidos não é
nenhuma novidade, tendo recentemente o Senado
norte-americano aprovado o nome do Sr. Robert Zoellik para ser titular do órgão encarregado da gestão
do comércio exterior – USTR, United States Trade
Representative estando, atualmente, sob a apreciação do Legislativo o nome de seu vice-encarregado,
Sr. Peter Allgeier, também indicado pelo Presidente
George W. Bush.
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Cumpre também aduzir que o projeto procurou
ser bastante abrangente, pois prevê tanto a negociação, como a fir ma de tra ta dos vo ca ci o na dos a cri a ção
de blocos econômicos, o que, pelo Direito dos Tratados, constituem momentos distintos do ato jurídico
complexo em que se constitui.
Destacando seu grande sentido de convalidação de mo crá ti ca, ao co res pon sa bi li zar o Po der Le gislativo, em setor tão vital das modernas relações in terestatais, e da própria condução da política interna,
estamos convictos que o Projeto, sobretudo por sua
oportunidade e conveniência, atende aos interesses
nacionais.
Sala das Sessões, em 11 de abril de 2001. –
Osmar Dias, Senador.
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
Nº
, DE 2001
Altera a redação do inciso IV do art.
52 da Constituição Federal, para incluir
os chefes de missões diplomáticas de
caráter transitório, incumbidas das funções que especifica, entre as autoridades
cuja escolha seja aprovada previamente
pelo Senado Federal, por voto secreto,
após argüição em sessão secreta.

Osmar Dias – Wal dek Orne las – Luiz Otá vio –
José Alencar – Casildo Maldaner – Wellington
Roberto – Sebastião Rocha – Carlos Patrocínio –
Fernando Matuzalem – Lúdio Coelho – Geraldo
Candido – Ri car do San tos – Bel lo Par ga – Ro ber to
Reqião – Ramez Tebet – Gilvan Borges – Álvaro
Dias – José Edu ar do Du tra – Lú cio Alcan ta ra – Pa ulo Hartung – Tião Viana – Heloísa Helena – Sergio Machado – Nilo Teixeira Campos – Ney Suassuna – Valmir Amaral – Bernardo Cabral – Eduardo Suplicy – João Alberto.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA
Art. 52.* Compete privativamente ao Senado
Federal:
..............................................................
IV — aprovar previamente, por voto secreto, após argüição em sessão secreta, a
escolha dos chefes de missão diplomática
de caráter permanente;
..............................................................
..............................................................
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(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadânia.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – 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 (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 43/2001 – GLDPT
Brasília, 11 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia a se guin te al te ração na composição dos membros do Bloco Parlamentar de Oposição na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania:
• Senadora Heloísa Helena: passa de suplente
a titular.
• Senadora Marina Silva: passa de titular a suplente.
Atenciosamente, – José Eduardo Dutra, Líder
do Bloco Parlamentar de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 188, DE 2001
Requeiro, na forma regimental, a inserção em
ata de um voto de louvor ao Jurista Jorge Arakén Fa ria da Silva pelo recebimento do Troféu “Melhores da
AdvocaciaBrasileira”, em solenidade realizada na Ci dade de São Paulo, em 19 de março de 2001.
Requeiro, ainda, que seja enviada mensagem
ao agraciado, dando conta dessa deliberação do Senado Federal.
Sala das Sessões, 11 de abril de 2001.
Justificação
O Doutor Jorge Arakén Faria da Silva é um dos
mais importantes nomes da história da Justiça na
Amazônia brasileira.
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Ao receber o galardão citado, viu reconhecidos
seus gran des méritos de jurista e sua importante partici pa ção, como membro da sociedade ci vil, na ca u sa da
implantação do Di re i to em uma das mais dis tan tes e es quecidas partes do território nacional. Faz-se, assim,
merecedor do reconheci men to des ta Casa, sím bo lo da
Federação e da integração nacional brasileira.
Senador Nabor Júnior
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que rimento lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Encerrou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 79, de 2000 (nº
596/99, na Casa de origem), que al te ra a Lei nº 3.207,
de 18 de julho de 1957, que regulamenta as atividades dos empregados vendedores, viajantes ou pracistas, para permitir o pagamento de comissões e
percentagens em prestações sucessivas quando do
recebimento da primeira parcela e estabelece critérios para o estorno de comissões pagas;
– Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2000 (nº
111/95, na Casa de origem), que acrescenta artigo à
Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so bre a política agrícola; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2000 (nº
2.534/96, na Casa de origem), que faculta às gestantes o acesso a ônibus, cinemas e outros locais sem a
uti li za ção da ca tra ca ou ro le ta, quan do as sim o exi gir.
Não tendo recebido emendas, as matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, solicito a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra V. Exª, como Líder, por cinco minutos.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Se na do res, que ro tra zer ao Se na do Fe de ral, e de
maneiramuito es pe ci al à Ban ca da de Se na do res pertencentes à Região Norte, um apelo para que possamos hipotecar solidariedade, aberta e incisiva, à For ça Aé rea Bra si le i ra e ao Co man do Mi li tar da Ae ro náutica, inclusive por uma situação histórica de reconhecimento da função social de integração nacional e de
solidariedadepara com os Estados da Ama zô nia brasileira.
Sr. Presidente, ao longo dos anos temos testemunhado as idas e vindas da Força Aérea Brasileira
levando apoio logístico, insumos hospitalares, insumos para a ati vi da de de cons tru ção de es tra das, in su-
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mos de apoio à gestão administrativa dos Municípios
e dos Estados. Todo esse trabalho tem sido uma mar ca profunda que tem redundado em salvar milhares
de vida na Amazônia, em entender o Bra sil na sua es sência, um País que detém a Amazônia como território e que precisa ser vivido como elo de integração
entre seus povos. No entanto, ao longo dos anos, temos observado e acompanhado uma escassez progressiva de recursos para a Força Aérea Brasileira,
para que ela possa operar com as suas aeronaves,
para que ela possa ter o seu orçamento à altura de
suas necessidades técnicas, operacionais e até estratégicas para a Região. Tenho insistido nesse debate, já fiz um alerta no ano passado, quando do contigenciamento de recursos orçamentários, quando da
insensibilidade crescente que o Ministério do Orçamento e Gestão tem tido com essa questão.
Sr. Presidente, nos encontramos na seguinte situação: Estados isolados e distantes da Amazônia,
como é o caso do Estado do Acre, que tem os seus
Municípios impedidos de comunicação por meio de
estradas, e que tem a possibilidade de se comunicar
por via flu vi al, gas tan do mais de quin ze dias para ir de
uma localidade a outra, só encontra no meio aéreo o
transporte acessível e objetivo para a comunicação
com aquela comunidade.
Tratei desse assunto junto ao Ministério da Aeronáutica, com a sen si bi li da de ím par ex pres sa da pelo
comandante Tenente-Brigadeiro-do-Ar Carlos Almeida Ba tis ta. Mas, Sr. Pre si den te, nos de pa ra mos com a
sofrida realidade daquela região, ou seja, a escassez
de recurso orçamentário impede a movimentação de
aeronaves, seja em suas atividades operacionais comuns, seja em qualquer atividade de solidariedade à
população da Região Norte.
Portanto, faço um apelo à Bancada da Região
Norte: que nos movimentemos na direção de sensibilizar o Ministro do Orçamento e Gestão, Dr. Marthus
Tavares, para que S. Exª entenda a necessidade des se movimento histórico de solidariedade e integração
da Força Aérea Brasileira dentro da Região Norte,
para que ela não sofra impactos desfavoráveis e que
sejam constrangedores.
Sr. Presidente, dentro de poucos dias temos
uma operação a ser feita em direção ao Município de
Tarauacá, no Acre. Vamos inaugurar a primeira maternidade dentro de um Município e, evidentemente,
precisaremos transportar 17 mil quilos de insumos
hospitalares para prestar socorro a uma população
em diversos aspectos de sua necessidade. Infelizmente, temos tido como resposta a escassez de re-
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cursos. E não é culpa do Comandante da Aeronáutica, não é culpa da Força Aé reaBrasileira. A realidade
é que os recursos liberados pelo Ministério de Orçamento e Gestão são escassos.
Sr. Pre si den te, o ape lo que faço é para que o Mi nis té rio do Pla ne ja men to se sen si bi li ze e en ten da que
uma movimentação técnica mínima e necessária tem
que ser as se gu ra da à Ae ro náu ti ca, pre ser van do esse
aspecto de solidariedadeàs populações isoladas tem
que ser preservado.
Encerro esta parte da minha manifestação com
este ape lo, Sr. Pre si den te. Re co nhe ço, enal te ço e sou
absolutamente grato à Aeronáutica pela maneira solidária, sensível e judiciosa com que tem tra ta do as ne cessidades da Amazônia, fruto de uma experiência
vivida pelos comandos militares que têm, ao longo
dos anos, testemunhado a dificuldade do isolamento
socioeconômicodas populações do interior. Portanto,
espero que a resposta seja à altura.
Um ou tro pon to que men ci o na rei é a si tu a ção da
saúde no Brasil. A Fundação Nacional de Saúde, de
forma louvável, implantou critérios de avaliação da
qualidade da vigilância epidemiológica nos Estados
brasileiros, quais sejam, observação, controle e
acompanhamento das grandes endemias diante de
uma ação qua li ta ti va por par te dos ór gãos ges to res. O
resultado foi que o Acre ficou em último lugar na lista
de avaliação da Funasa.
Quero louvar a atitude da Funasa, pois os critérios são corretos e bem estabelecidos. Se não são
perfeitos, ajudam a apon tar as di fi cul da des de con trole e valorização da vigilância epidemiológica como o
cérebro e o motor que qualquer gestor deve ter para a
compreensão da saúde pública. No entanto, gostaria
de apontar um erro, por parte da Funasa, na avaliação dos resultados globais: não se reconheceu que
houve um processo de descentralização efetiva em
vários Estados do Brasil.
O Acre deu um exemplo de descentralização ao
pas sar para os Mu ni cí pi os a vi gi lân cia epi de mi o ló gi ca
e muitas outras atividades. Então, se houve falhas no
cumprimento de metas, normas, observações e registros de vigilância, elas foram estabelecidas por alguns Municípios.
No caso específico da dengue, o Acre foi o último Estado a ser vitimado pela epidemia e isso ocorreu em função de uma falha cla ra e ob je ti va da Pre fe itura Municipal de Rio Branco, responsável pela condução da política de controle do Aedes aegypti , que
não cumpriu com o seu papel. Assim, a epidemia começou a se instalar em janeiro de 2000, explodiu de
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maneira moderada por volta de julho e agosto, e atin giu o descon tro le ple no a partir de ja ne i ro. No pe río do
de ocor rên cia mais gra ve da cha ma da ”ar ma di lha epi de mi o ló gi ca“, en tre os me ses de ju lho e agos to, a res ponsabilidade pelo seu controle era unicamente da
Secretaria Municipal de Saúde.
Faço este registro, louvando a ação estratégica
e o critério que vai impor uma mudança de comportamen to dos Esta dos em re la ção à Fu na sa, mas apon to
esse erro de análise na conclusão do estudo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao Senador Paulo Hartung, por 20 minutos, por permuta com o Senador Ney Suassuna.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a crise
no fornecimento de energia elétrica vem revelando
sucessivas distorções num setor que é fundamental
ao bem-estar social e ao desenvolvimento econômico. Desde que o País começou a discutir riscos iminentes de blecautes, apagões e racionamento, o Governo tem procurado eximir-se da responsabilidade
por essa crise, justificando-a pela falta de chuva.
O nosso povo, com seu hábito de encarar tudo
com bom humor, já questiona se Deus é mesmo brasi le i ro, já que não de ter mi nou ao seu Mi nis tro, res ponsável pelas águas que caem sobre a Terra, que fizesse cho ver o su fi ci en te para en cher os re ser va tó ri os loca li za dos ao sul do Equa dor. Mas, a ques tão é sé ria e
grave, e o de ba te na mí dia, no Par la men to e na so ci e dade organizada revelou que não será somente com
chuva que se resolverá esse problema. Ele tem origem na negligência dos últimos Governos, que trataram o assunto com descaso e contaram unicamente
com a natureza, ao invés de investirem em geração e
transmissão de energia.
Agora, o que temos é o Governo anunciando
medidas para economizar energia. O que todos já sa bem, no entanto, é que não estamos livres de um racionamento que provocará desconforto aos cidadãos e
prejuízos aos setoresessenciais, como o setor da sa úde e, por que não dizer, a todo o setor produtivo da
nossa economia.
Na se ma na pas sa da, foi anun ci a do um con jun to
de trinta e três medidas para reduzir o consumo em
10% e aumentar a oferta de energia em até 9%. São
propostas che i as de boas in ten ções, mas com pro ba bilidades mí ni mas de vin ga rem e, por tan to, fa da das a
frustar o nosso País.
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Não será surpresa para nenhum de nós se lá
para junho ou julho o Governo se render aos fatos e
anunciar o racionamento que atingirá, sobretudo, as
Re giões mais so fri das do País, como o Nor des te, e as
áreas que ficam na ponta da linha de distribuição,
como é o caso do meu Estado, o Espírito Santo.
Tenho acompanhado na mídia análises de especialistas sobre o assunto. É o caso do Presidente
do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Mário
San tos, e do Se cre tá rio de Ener gia de São Pa u lo, Ma uro Arce, que fazem restrições às medidas e depositam suas fichas numa iminente decisão do Governo
de racionar o fornecimento de energia.
Má rio San tos re fle te so bre essa re a li da de quando diz que ”há um potencial forte, com o aumento de
geração, de cobrir parte do déficit, mas isso não exime o Governo da necessidade de fazer um corte“.
Para Mauro Arce, ”a situação, em termos probabilísticos, está caminhando para o racionamento.“
De acordo com as medidas anunciadas, terão
que ser disponibilizados 11 mil megawatts extras de
ener gia até o fim do ano, pois essa é a mar gem de ris co cal cu la da pelo Ope ra dor Na ci o nal do Sis te ma Elé trico para que o País possa enfrentar o período das
secas, en tre maio e no vem bro, e afas tar o ris co de de sabastecimento de energia. Mas essas não são metas tão fáceis de se alcançarem. Para se ter uma
idéia, esse número representa 15% de toda a capacida de ins ta la da no País. O Go ver no es ti pu lou pra zo de
noventa dias para que seja avaliado o impacto das
medidas. Caso elas não sur tam os efe i tos es pe ra dos,
a saída será o racionamento.
As perspectivas são no sentido de que os reservatórios cheguem a um nível de água correspondente
a 36% ou 37% da sua capacidade até o fim deste
mês. Se a previsão for confirmada, será preciso compensar a baixa dos reservatórios entre 12,5 e 13%,
com o aumento de oferta e redução da demanda de
consumo de energia.
A outra face da crise é a política de tarifas. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, a partir do úl timo domingo, a Companhia Paulista de Força e Luz, a
Cemig, a Cermat e a Enersul, que abastecem São
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, num universo de aproximadamente nove milhões
de consumidores, estão autorizadas pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a aumentarem
suas tarifas em índices que variam de 16,24% a
18,2%, quando a inflação me di da pelo IGP-M nos úl ti mos 12 meses ficou em 9,6%.
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Trata-se, Sr. Presidente, de reajustes previstos
nos contratos de concessão das empresas e autorizados anualmente. A impressão que fica – e não poderia ser outra – é que esses contratos não consideram outra coisa a não ser lucros exorbitantes à custa
do consumidor.
O Estadão também mostrou, no último domingo, o Ministro de Minas e Energia, o nosso colega
José Jorge, sentindo-se surpreendido com o aumento da ordem de 14,85% da tarifa de energia, imposto
aos seus conterrâneos pela Companhia Energética
de Pernambuco.
Com tantas distorções e informações que requerem maiores explicações, creio, pessoalmente,
que poderá ser bastante esclarecedora para todos
nós e para o País a vinda do Ministro à Comissão de
Assuntos Econômicos do Senado no próximo dia 17
de abril, ter ça-feira. Co nhe ce dor des ta Casa que é, S.
Exª terá oportunidade de detalhar não só as medidas
de economia de energia, mas também essa esdrúxula política de aumentos de tarifas muito acima da inflação e, é bom dizer, sem a contrapartida de investimentos no setor. Isso está muito claro.
Sr. Pre si den te, re cen te re u nião do Con se lho Nacional de Desestatização, na semana passada, autorizou Furnas a retomar os seus investimentos que es tavam suspensos havia três anos. E es ta vam sus pensos – pasmem os Srs. Se na do res! – por im po si ção do
processo de privatização do setor. Essa decisão do
CND embute mais um equívoco do Governo quando
segurou por tanto tempo os investimentos na área,
provavelmente na esperança de que o capital privado
viesse para resolver todos os problemas do desabastecimento de energia do nosso País.
Ora, Furnas é empresa geradora, responsável
por 43% de toda a energia consumida no nosso País,
e atende principalmente à Região Sudeste, que tem
alto con su mo em fun ção da pre sen ça de um ex pres si vo parque industrial e está há três anos sem investir
em expansão, tanto da geração quanto da transmissão. É cu ri o so ob ser va mos o que acon te ce no País: tive mos um cres ci men to de de man da de ener gia da or dem de 5% ao ano nos últimos dez anos. Portanto,
essa é uma crise anunciada.
Assim, forçado por uma crise, o CND autorizou
a empresa Furnas a investir R$980 milhões este ano,
o que representa quase 1/3 do que está previsto ser
investido este ano pela Eletrobrás. Isso terá um impacto que já poderia ter ocorrido no nosso País nos
anos anteriores, talvez minorando ou desviando o
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Brasil dessa crise de abastecimento de energia que
estamos na iminência de viver.
Desse conjunto de equívocos, extrai-se pelo
menos uma conclusão: a escassez de energia forçou
o Governo a perceber que o setor precisa de muito
mais recursos do que foi investido nos últimos seis
anos, pe río do em que a mé dia de gas tos caiu qua se a
metade do que se investia há uma década.
O Sr Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Concedo-lhe um aparte com muito prazer.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Há muito
tempo, nobre Senador, eu dizia que V. Exª, com muita
inteligência e com muita propriedade, falava na hora
certa sobre os assuntos que são prioritários neste
País. E nada mais prioritário do que energia. A nossa
matriz energética já deveria estar sendo cumprida há
longo tempo. A crise é mais do que anunciada. Programamos termoelétricas, minihidroelétricas, enfim,
tudo está programado; mas com uma velocidade que
não condiz com as reais necessidades do País. E,
quando abrimos os olhos, já estamos diante da crise.
É claro que, com engenho e arte, consegue-se fazer
alguns milagres; mas não todos. Temos um programa
de economia de energia – inclusive de não se usar a
energia para se ter os picos que prevê a Aneel – no
sentido de que se use cerca de dois milhões de bloqueadores. Com isso, o usuário comum teria uma redução de 20% na sua conta. Deveríamos estar muito
avançados nesse ponto, mas, infelizmente, não estamos. Hoje, as seis empresas produtoras vêm a tempo
forçando a barra, tentando se impor, mas isso é obrigação das concessionárias privatizadas. No entanto,
fogem disso como ”o diabo foge da cruz“. Tudo isso
somado às minihidroelétricas, às termoeléctricas, tal vez tivesse dado co ber tu ra, mas, como des cu i da mos,
de repente, a porta já está arrombada. Solidarizo-me
com V. Exª, di zen do que re al men te esse é um as sun to
ur gen te, pois é a ener gia que move to das as ca tra cas
da nossa indústria e do desenvolvimento do nosso
País. Parabéns!
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Senador Ney Suassuna, acolho o aparte de V. Exª,
que contribui para enriquecer o pronunciamento e as
informações que estou apresentando nesta tarde no
Senado Federal.
Sr. Presidente, na semana passada, a Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
deu importante passo, aprovando o projeto do Se nador Roberto Freire, que impede a privatização das
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empresas pú bli cas do se tor da ge ra ção e trans mis são
de energia, a exemplo do que o Congresso Nacional
já decidira em relação ao Banco do Brasil e à Caixa
Econômica Federal.
Com essa ini ci a ti va, o nos so Par ti do, o PPS, não
se coloca contra a participação do capital privado no
setor – é muito importante esse esclarecimento. Há
que se observar, neste momento, que as atuais geradoras e transmissoras de energia devem continuar
públicas, para evitar que uma privatizaçãoapressada,
açodada, mal planejada agrave a crise atual.
Se há escassez de recursos, tanto públicos
quanto privados para a área de energia, isso se dá,
entre outros fatores, em função da instabilidade econômica internacional, mais especificamente das economias americana e argentina. Se há de certa forma
carência de capitais, esse ponto deve integrar nossa
reflexão ao discutirmos o setor elétrico.
Neste momento, o pouco dinheiro disponível,
pú bli co ou pri va do, para in ves tir no se tor, em nos sa vi são, deveria ser direcionado à construção de novas
geradoras e trans mis so ras e não para fi nan ci ar a ven da daquelas que já estão operando. Gastar dinheiro
agora com ativo velho, já existente, na minha opinião,
é um equívoco brutal. Qualquer dinheiro novo, seja
pú bli co ou pri va do, de ve ria ser di re ci o na do para o aumento da geração de energia e a melhoria do nosso
sistema de transmissão.
Em nome do meu Partido e em meu nome, que ro su ge rir des ta tri bu na ao Pre si den te Fer nan do Henrique Cardoso que suspenda o processo de desestatização das empresas de energia, sobretudo de Furnas. Não por questões eleitorais. Estou acompanhando, por intermédio da mídia, que algumas forças políticas têm motivações eleitorais para essa proposta.
Creio que não deve haver esse interesse por motivações eleitorais, mas por todas as dúvidas que envolvem a privatização do setor. Aí, sim, acredito que tenhamos razões substantivas pela divisão de opiniões
den tro do pró prio Go ver no so bre o as sun to. Está cla ro
e notório que o Governo está dividido em relação a
essa matéria. A razão disso é o pragmatismo econômico que muitas vezes falta na decisão de dirigentes
de setores públicos e privados, repre sen ta do pela es cas sez de ca pi tal pú bli co e pri va do dis po ní vel hoje, no
Brasil e em boa parte do mundo, nos países em desenvolvimento, para se investir em setores dessa na tureza.
E vou mais adiante, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores: sugiro que o Presidente redirecione suas
energias pessoais, que estão sendo gastas com o
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mo de lo de pri va ti za ção de Fur nas, e as do seu Go ver no, para romper com o impasse do risco cambial –
essa, sim, uma questão importante –, que hoje impede a construção das 49 termelétricas a gás em nosso
País. A termelétrica é muito importante para o setor
energético, porque pode regulá-lo, visto que pode
funcionar a pleno vapor em momentos de escassez,
em que os lagos das hidrelétricas estão vazios, ou
com uma potência menor no momento em que os lagos estão com um bom nível de água.
Sugiro ainda ao Presidente designar uma missão ofi ci al para ir à Ca li fór nia. Isso é mu i to im por tan te.
Pen so que este Par la men to tam bém de ve ria de sig nar
uma co mis são para ir à Ca li fór nia ver de per to os efe i tos de um processo de privatização feito, no mínimo,
de forma açodada. Para mim, esse processo se deu
de for ma de sas tra da; bas ta ver o que está acon te cen do na Califórnia no momento presente.
Espero que todos esses fatos lancem luz à vinda do Ministro José Jorge à Comissão de Assuntos
Econômicos, na pró xi ma ter ça-feira. E que, di an te dos
esclarecimentos que S. Exª vem prestar ao Senado,
possamos discutir novos caminhos a serem seguidos
pelo País na retomada da capacidade de geração e
transmissão de energia e evitar assim maiores transtornos aos cidadãos brasileiros.
O Sr. José Eduardo Dutra (Blo co/PT – SE) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Com muito prazer, concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Paulo Hartung, registro o meu apoio ao pro nunciamento de V. Exª. Causou-me estranheza a ma nifestação que ouvi na imprensa de alguns Senadores da base go ver nis ta em re la ção ao pro je to de au toria do Senador Roberto Freire, que exclui as geradoras de ener gia elé tri ca do pro gra ma de pri va ti za ção. O
projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. De po is dis so, alguns Senadores da base governista já se manifestaram no sen ti do de que irão, na Co mis são de Assun tos
Econômicos, detonar o projeto. Já ouvi, inclusive, a
manifestação de um Senador que disse que iria pedir
para relatar o projeto com esse objetivo. Quer dizer, o
Congresso Nacional está-se recusando a discutir
uma matéria tão importante, porque já se manifestou
sobre a questão da desestatização uma vez, à época
da votação do projeto de lei de conversão em relação
à medida provisória que instituiu o Programa Nacional de Desestatização. Essa medi da pro vi só ria foi en caminhada pelo então Presidente Collor, em 1990, e
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foi aprovado um projeto de lei de conversão que excluía o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e as empresas que exerciam o monopólio. Havia um artigo,
que, infelizmente, foi vetado pelo então Presidente
Collor – e esse veto o Con gres so não der ru bou –, que
determinava que o Congresso, a partir do momento
em que o Executivo incluísse alguma empresa no
programa e caso houvesse o entendimento de que
esta deveria ficar fora do pro ces so, po de ria, me di an te
decreto legislativo, retirá-la do programa. Infelizmente, o ex-Presidente Col lor ve tou o pro je to e o Con gres so não derrubou o veto. Na época da privatização da
Vale do Rio Doce, apresentei um projeto exatamente
com esse teor, para que o Congresso, por intermédio
de decreto legislativo, pudesse retirar alguma empresa que, em seu entendimento, não de ve ria ser pri va tizada. Esse projeto foi rejeitado aqui no Senado por
uma diferença de quatro votos. Se considerarmos
que, naquela ocasião, a maioria absoluta do Senado
era governista, a diferença da votação mostrou que
se tratava de um tema que o Congresso Nacional,
par ti cu lar men te o Se na do, ti nha in te res se em dis cu tir.
Agora temos a opor tu ni da de de fa zê-lo, prin ci pal mente porque esse é um tema até mais estra té gi co do que
o de outras empresas ou do que o da própria Vale do
Rio Doce, que foi uma empresa que, na minha opinião, deveria ter sido evitada. Acredito que o Senado
tem oportunidade de recolocar em pauta esse tema.
Existem algumasiniciativas que correm paralelamente. Há um projeto de decreto legislativo de minha auto ria e da Se na do ra He lo í sa He le na, que está na pa u ta para o dia 25, que ins ti tui um ple bis ci to para a pri vatização da Chesf. Lembro-me de que, quando o apre sentamos, o atual Presidente do Senado, Senador
Jader Barbalho, foi à tribuna e disse que iria propor
uma emen da para que esse ple bis ci to tam bém abran gesse a Eletronorte. Existe o projeto do Senador Rober to Fre i re. Vejo que o Se na do, de pos se des ses pro jetos, tem a oportunidade de escolher um caminho
para que o Congresso Nacional, particularmente o
Se na do, tra ga essa dis cus são para cá. Sa be mos que,
se a discussão ficar na roda dos tecnocratas do Governo, que têm uma visão meramente monetarista e
imediatista do processo – o argumento é de que, se
não ven de rem Fur nas, não vão cum prir o acor do com
o FMI ou coisa do gênero –, vão acabar vendendo.
Então, penso que o Senado tem a oportunidade, seja
por intermédio do projeto do Senador Roberto Freire,
seja por meio do nosso projeto, de restabelecer uma
discussão mais de acordo com os interesses da Nação em relação ao processo de privatização. Portanto, parabenizo V. Exª pelo pronunciamento.
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O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Obrigado, Senador José Eduardo Dutra.
O Sr. Álvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador Paulo Hartung, V. Exª me concede um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Álvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador Paulo Hartung, apóio o pronunciamento de V. Exª
e aproveito a oportunidade para anunciar, desde já,
independentemente da posição que a Bancada governista venha a adotar nesta Casa – Bancada que
in te gro por in ter mé dio do PSDB –, a nos sa pos tu ra fa vorável às sugestões de V. Exª. Também sou autor de
um projeto – e aproveito este aparte para pedir encarecidamente que se dê agilidade a ele – que institui o
plebiscito quando se tratar de privatização de empresas estratégicas do setor de energia elétrica e água.
Parece-me que esse projeto está com o Senador Jef fer son Pé res para ser re la ta do. Cre io se tra tar de mais
uma contribuição para esse debate e mais um instrumento que pode ser utilizado nesta Casa com o objetivo de conter esse processo de privatização de um
setor estratégico e fundamental para o futuro deste
País. Faço este aparte apenas para aduzir essas informações, inclusive sobre o projeto que tramita, e
para fixar, desde já, a nossa posição em relação ao
assunto.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Agradeço a V. Exª pelo aparte.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senador Paulo Hartung?
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Ouço, com muito carinho, o aparte de V. Exª.
O Sr. Pedro Si mon (PMDB – RS) – Tam bém tra go a minha integral solidariedade ao pronunciamento
de V. Exª, que foi muito feliz na exposição que fez.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Muito obrigado.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não posso
aceitar a idéia de que, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, os Parlamentares tenham sido
surpreendidos pelo projeto do Senador Roberto Freire e o tenham aprovado sem a devida preocupação.
Ape nas a enun ci a ção da emen ta já dis pen sa a ne ces sidade de discussão. Não resta mais nenhuma dúvida, ne nhu ma in ter ro ga ção, não há que se ler mais ne nhuma linha. Enuncia-se a ementa, vota-se o projeto,
e todo mundo sabe do que se trata. Então, é impossível afirmar que algum Parlamentar tenha votado a favor sem se dar conta do que tenha votado. Por outro
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lado, o Presidente da Comissão, Senador Bernardo
Cabral, é mais do que responsável. Trata-se de uma
pessoa tranqüila, competente. Ao colocar matéria
dessa importância em votação, S. Exª fez questão de
chamar a aten ção dos Srs. Se na do res para que to dos
considerassem a relevância da matéria que estava
sendo votada. Essa foi uma das oportunas e felizes
decisões da que la Co mis são. Essas de ci sões não são
muito assíduas; não é muito freqüente uma posição
do Senado como aquela, que foi importante. Mas estamos tão em baixa, que a imprensa já noticia, com a
maior tranqüilidade, que o Governo vai agir e os Senadores vão mudar o voto na Comissão de Assuntos
Econômicos. Eu não acredito nisso; sinceramente,
não acredito. Penso que vamos manter o voto na Comis são de Assun tos Eco nô mi cos e que a ma té ria terá
aprovação tran qüi la nes ta Casa. V. Exª diz que, até no
Executivo, há uma tremenda discussão; há polêmica,
há dúvida sobre a matéria. Ainda que não votemos,
não pri va ti ze mos ago ra, cor ren do, como que rem, não
estaremos proibindo que ela venha a ser privatizada
daqui a dois, três ou quatro anos. Mas, se privatizarmos agora, não haverá mais saída. Então, no meio
desse debate, no meio dessa discussão, o normal é
apro var mos o pro je to. E, com todo o res pe i to aos pro jetos de outros Senadores que falam em ple bis ci to ou
coisa que o valha, penso que o melhor é aprovarmos
imediatamente a resolução do Senador Roberto Freire, porque, votando, está decidida a matéria. Não podemos esperar, porque, senão, vai acontecer como
no caso da Vale do Rio Doce: estávamos aqui para
discutir a moção do Líder do PT, e, na hora de votarmos, pediram a transferência da votação; em meio a
essa transferência da votação no plenário, privatizaram a Vale do Rio Doce. Por isso, é mu i to di fí cil que os
Senadores não dêem seus votos favoráveis, prin cipalmente, repito, porque votar para privatizar é uma
pá de cal que não tem volta. Pedir para não privatizar
agora não impede que, daqui a dois ou três anos, no
próximo Governo, haja uma fórmula diferente. Estou
tranqüilo quanto ao resultado dessa votação, com
toda a sinceridade. Não é apenas uma questão política o debate que está em jogo, diz bem V. Exª, mas
não tenho nenhuma dúvida de que hidrelétrica é rio;
rio é água; água é do interesse de toda a sociedade,
de todo o País. Não vejo como privatizar, entregar às
multinacionais a empresa hidrelétrica. E como ficamos com o comando e o controle dos rios? Não é à
toa que, no resto do mundo, a hi dre lé tri ca per ten ce ao
Estado. Por isso, meus cumprimentos! Também aqui,
como fez o Senador do Paraná, antecipo o meu voto
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fa vo rá vel à vo ta ção da pro po si ção do Se na dor Ro berto Freire.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Senador Pedro Simon, eu queria agradecer e acolher
seu aparte, que enriquece o pronunciamento que
faço nesta tarde.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
V. Exª me permite um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Concedo, com muita alegria, um aparte ao nosso
ex-Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Senador Paulo Hartung, V. Exª fez um pronunciamento excepcional sobre o momento que estamos vivendo na área energética. V. Exª apresenta soluções e
conclusões. Desse modo, em primeiro lugar, eu queria congratular-me com V. Exª pelo seu discurso.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Obrigado.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Pos te ri or men te, que ria di zer que es tou de ple no acordo com os apartes que lhe fo ram da dos e que o Se na dor Pe dro Si mon abor dou, com pro pri e da de, o as sun to. O Governo deve ser alertado pelos seu Líderes e
pelas suas Bancadas a respeito da si tu a ção que atravessamos: não só dos problemas energéticos, mas
também das dificuldades políticas para se fazer, ago ra, uma privatização. Não sou contrário às privatizações.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Essa é também a minha posição.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
V. Exª aborda muito bem esse assunto. Ninguém é
contra a privatização, mas, nes te mo men to que vive o
País, a pro po si ção do Se na dor Ro ber to Fre i re é ex tremamente válida. Dei o meu voto na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e o darei no plenário. E pediria aos Líderes do Governo, inclusive do
meu Partido, que alertassem o Senhor Presidente da
República para as dificuldades políticas – além das
técnicas – que ele terá para privatizar, neste momento, seja Furnas, Chesf ou Eletronorte. Ele não poderá
enfrentar a vontade popular, e os seus con se lhe i ros o
levam a isso. Desse modo, os Líderes políticos têm a
obrigação de dizer ao Presidente que o povo, no momento, não deseja isso e que, futuramente, ele terá
oportunidade de ver, quem sabe, Furnas e as demais
empresas privatizadas. Mas o momento não permite
que se privatize. Parabéns a V. Exª pelo discurso!
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O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Senador Antonio Carlos Magalhães, agradeço e aco lho, com carinho, o aparte.
Sr. Presidente, já excedi bastante o tempo regimental...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Con cede-me um breve aparte, Senador Paulo Hartung?
O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
MT) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Primeiramente, concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me também cumprimentar V. Exª pelo seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lo bão) – Se na dor
Eduardo Suplicy, peço a V. Exª que seja breve. O orador já excedeu em 12 minutos o seu tempo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Serei
brevíssimo, Sr. Presidente. Desejo manifestar, na
mes ma di re ção de V. Exª, Se na dor Pa u lo Har tung, mi nha preocupação não apenas com o processo de pri vatização de Furnas, já que o Governo do Estado de
São Paulo está considerando a privatização da Cesp,
Centrais Elétricas de São Paulo, que está sob seu
controle. Por razões semelhantes às que V. Exª está
mencionando, todo o diagnóstico aponta que essa
medida não deveria ser levada adiante. Teremos a
oportunidade de dialogar com o Ministro de Minas e
Energia, que virá a esta Casa.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, o Se na dor Ante ro Paes de Bar ros usa rá o final do meu tempo, uma vez que já havia pedido
o aparte.
O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
MT) – Senador Paulo Hartung, serei brevíssimo também, por que sei da exi güi da de do tem po. De se jo ape nas cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer que
sou de um Estado onde a privatização do setor elétrico deu certo. Mato Grosso viveria às escuras, se não
o tivesse privatizado. Portanto, não vai aqui a posição
de quem é contra a privatização; ao contrário, sou a
favor dela. Sou a favor do Estado indutor,controlador,
mas entendo que este momento não é adequado.
Ainda anteontem, no programa Bom Dia Brasil, da
Rede Globo de Televisão, um técnico afirmava que,
se não fosse Furnas, se não fosse a possibilidade de
o setor estatal intervir, já haveria racionamento hoje.
Quer dizer, neste momento, o setor público não pode
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abrir mão de um instrumento poderoso, de posse do
Estado, para evitar o racionamento. Penso que é muito oportuno o pronunciamento de V. Exª e, por isso,
gostaria de cumprimentá-lo.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Acolho e agradeço o aparte.
Queria, mais uma vez, avisar aos Senadores e
Senadoras que o Ministro, nosso Colega, estará na
Comissão de Assuntos Eco nô mi cos, na Co mis são de
Infra-Estrutura e na Co mis são de Fis ca li za ção e Con trole, justamente para debater todos esses assuntos
que eu trouxe à tribuna do Senado Federal.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me ainda registrar que a privatização da Cesp,
Centrais Elétricas de São Paulo, deve ser objeto de
maior precaução. No meu entender, ela não deveria
acon te cer, ain da mais nos mol des e ter mos que es tão
sendo considerados.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Agradeço a atenção e os apartes. Penso que podemos aprofundar essa discussão na reunião, com a
presença do Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Ney Su as su na, por 20 mi nutos.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a pa la vra a V. Exª pela or dem, pe din do des cul pa ao
orador por essa ligeira interrupção.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela ordem.) – Quero apenas dizer que, conforme a
lista dos oradores, sou o terceiro inscrito. O último
orador foi o Se na dor Pa u lo Har tung, e, ago ra, foi dada
a palavra a um amigo, o Senador Ney Suassuna.
Estou aqui na expectativa, na fila, com humildade, mas surpreendido.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Explicarei a V. Exª, Senador Francelino Pereira. O primeiro
orador inscrito era o Senador Jader Barbalho; houve
uma permuta com o Senador Paulo Hartung. O segundo orador, que era o Sena dor Pa u lo Har tung, permu tou com o Se na dor Ney Su as su na. V. Exª é o ter ce iro orador, cuja posição está garantida na ordem de
inscrição dos oradores.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, apenas para retificar, quero dizer que eu
era o inscrito e estava cedendo lugar ao Senador Jader Bar ba lho; como S. Exª não usou da pa la vra, re tor nei e tro quei com o Se na dor Pa u lo Har tung, que es ta va em segundo lugar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tocando
ainda no assunto que acabou de ser encerrado tão
brilhantemente pelo Senador Paulo Hartung, quero
dizer que esses bloqueadores são utilizados para um
acordo entre os consumidores e as empresas distribuidoras. O con su mi dor diz pre vi a men te que não usará os aparelhos elétricos em determinada hora e usa
o bloqueador para isso; caso insista, automaticamente o aparelho se desligará, gerando uma redução de
20% na sua conta. Mas isso não tem sido divulgado
pelo Brasil. Qualquer cidadão que queira colocar o
blo que a dor pode fa zê-lo, in clu si ve aju dan do o Bra sil a
superar a crise e diminuindo a sua conta elétrica em
20%. As empresas distribuidoras têm a obrigação de
investir 1% de sua receita nisso, mas fazem de conta
que não têm essa obrigação, porque não querem dar
o desconto aos consumidores.
Era essa a explicação que eu gostaria de dar
antes de entrar no assunto que vou abordar hoje: a
crise argentina.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a cri se ar gentina, que se vem arrastando e se agravando há
pelo menos dois anos, ace le rou-se nas úl ti mas se manas, e seus novos desdobramentos trazem perigosas
implicações para o Mercosul e, em especial, para o
Brasil.
Há 10 anos, o Ministro Domingo Cavallo do minou a crise daquele país, a da hiperinflação. Foi saudado, então, como herói. Seu plano de rígida e eterna
paridade do peso com o dó lar fun ci o nou bem durante
algum tempo, e a Argentina atravessou, em boa forma, a maior parte da década de 90, muito ajudada
pelo real forte, que também estava ar tificialmente va lorizado.
Mas o re mé dio da pa ri da de do peso, ele pró prio,
veio atuando como sutil veneno. Aos poucos, foram-se insinuando na economia argentina a falta de
competitividade, o desemprego, o baixo crescimento,
o desequilíbrio fiscal. Nos últimos meses, a crise piorou. Nem uma ajuda de emergência do FMI conseguiu deter a degringolada. A baixa credibilidade internacional ameaçava detonar a qualquer momento
uma corrida especulativa, pricipitando a quebra do
país, que já era mais ou menos visível no horizonte.
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Diante disso, foi novamente convocado, como
sal va dor, o Mi nis tro Do min go Ca val lo. Uma das me di das que tomou, para injetar competitividade nas empresas argentinas, foi a de facilitar a importação de
bens de ca pi tal, ba i xan do sua alí quo ta de im por ta ção
para zero. Ora, isso afeta diretamente o Mercosul e,
prin ci pal men te, o Bra sil, mes mo que a me di da se li mi te a bens de capital, isto é, máquinas.
Num primeiro momento, parecia que esse impacto poderia ser tolerado tanto pelo Mercosul como
pelo Bra sil, tudo em nome de se sal var a Argen ti na de
um mergulho no caos, possibilidade altamente indesejável para seus parceiros do Mercosul.
Trata-se do seguinte: o Mercosul é uma união
aduaneira e, como tal, alinha seus países-membros
segundo a mesma ta ri fa de im por ta ção de mer ca do rias de terceiros países, enquanto os produtos, dentro
do bloco, circulam livres de impostos. Cabe lembrar
que, na progressão de integração entre países que
formam um bloco, o grau mais fraco é a zona de livre
comércio, de tarifa zero entre os países do bloco; o
grau mais forte é o Mercado Comum, de corte eu ropeu; o grau intermediário é onde se encontra agora o
Mercosul, o de união aduaneira.
A Argentina, com seu novo pacote econômico
de mar ço, com a tal ta ri fa zero ge ne ra li za da de im por tação, mudouunilateralmente as regras da união adu aneira do Mercosul. O Ministro Cavallo fez ao Brasil
uma visita de um dia, para se ex pli car e pe dir apo io. O
Brasil concordou em sacrificar-se, temporariamente,
e sa cri fi car tam bém o Mer co sul, para sal var a Argen ti na da crise.
O sa cri fí cio do Bra sil é ób vio: com ta ri fa zero dis ponível para todos os países do mundo que queiram
vender equipamentos e máquinas à Argentina, nossas exportações, antes protegidas dentro do Mercosul, certamente sofrerão. A Argentina é o principal
comprador de máquinas e equipamentos produzidos
pelo Brasil. E vejam que a balança já estava inteiramente desequilibrada. Compramos da Argentina
US$5,8 bilhões e para ela vendemos, no ano passado, apenas US$1,8 bilhão. Mesmo assim, haveria
mais um desequilíbrio.
Passados alguns dias, ficou bem caracterizado
que a agressão argentina aos interesses brasileiros
era bem ma i or do que aque le im pac to ini ci al que es tá vamos dispostos a absorver. A movimentação do Ministro Cavallo e o detalhamento do seu pa co te eco nômico apontam para um princípio de desmonte do
Mercosul e para um prejuízo para nossas exportações superior ao que transparecia nas explicações
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iniciais do Governo argentino sobre as medidas
emergênciais.
O Brasil foi surpreendido pela informação de
que a lista dos produtos brasileiros prejudicados iria
incluir equipamentos de informática e telefones celulares, o que seria muito duro para nós. Fizemos uma
pressão tão grande, que retiraram da lista os equipamentos de informática e os telefones celulares. Isso
aumentaria de muito o prejuízo brasileiro em relação
às estimativas iniciais. Seriam mais de US$620 milhões de perda para o Brasil, por que es ta vam clas si ficando computadores e celulares como bens de capital, quando, na verdade, são apenas bens de consumo durável, segundo os acordos que regem o Mercosul. Ainda bem que, quanto a esse item, voltaram
atrás.
Além disso, está se configurando uma aproxima ção da Argen ti na e dos Esta dos Uni dos, com im pli cações estratégicas gravíssimas para os interesses
do Mercosul e do Brasil.
O primeiro sinal de que o Brasil acordou para o
perigo é o cancelamento da viagem que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso faria à Argentina em 16
e 17 de abril. Seu principal objetivo seria revi ta li zar as
relações entre os dois principais parceiros do Mercosul. Mas as manobras do superministro Cavallo, que
parece ser, no momento, o condutor principal das
posturas e diretrizes do Governo argentino, são tão
ad ver sas aos in te res ses bra si le i ros, que a vi si ta pre sidencial deixou de fazer sentido.
A apro xi ma ção Argen ti na-Estados Uni dos sur ge
de quando em vez, ao que parece, sempre que o Bra sil recusa a conceder eternamente à Argentina um
superávit comercial, ou seja, financiar o desenvolvimento argentino. Agora, porém, essa aproximação
tem um sentido mais ameaçador: é, no mínimo, o ris co de que nosso principal parceiro de Mercosul tome
o par ti do do Go ver no nor te-americano na pre fe rên cia
por ace le rar a en tra da em vi gên cia da Alca, a Área de
Livre Comércio das Américas, o que não in te res sa ao
Brasil. Ontem, recebemos informações de que iriam
repensar também sobre essa questão, mas falaram,
por muito tempo, da possibilidade de adotar datas di fe ren tes da nos sa em re la ção à Alca. E como é o nos so principal parceiro, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na dores, não nos interessa que eles estejam mal. Queremos o bem da Argen ti na, mas isso não pode sig ni fi car o sacrifício desmesurado para o nosso Brasil.
Precisamos ter mais certeza com relação à
Argentina .É duvidoso que a Argen ti na pos sa le var alguma vantagem, caso sua aproximação bilateral com
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os Estados Unidos venha a se concretizar. O que a
Argentina tem a vender – petróleo, trigo, automóveis,
autopeças, produtos de informática – dificilmente os
Estados Unidos comprariam, principalmente com a
vigência da famosa paridade peso-dólar.
Brasil e Argentina parecem estar, no momento,
com vi sões di ver gen tes. A Argen ti na evi den cia que rer
recuar do que já foi consolidado no Mercosul. Ao Bra sil, ao contrário, interessa aprofundar o Mercosul, tor ná-lo um verdadeiro bloco unido, um verdadeiro Mer cado Comum.
Quanto a acordos bilaterais negociados entre
Argentina e Estados Unidos, a Agência Estado, em
notícia de 4 de abril, divulgou afirmação do Sr. Félix
Peña, ex-Secretário de Comércio Exterior da Argentina, de que não existiriam tais acordos, procurando
tranqüilizar a jornalista que o entrevistava. Mas, ao
mesmo tempo, pelo teor de seus demais comentários, fica claro que ele defende para o Mercosul um retrocesso ao formato de mera zona de livre comércio.
Quanto ao Ministro Cavallo, esse nunca escondeu
nem esconde que prefere para o nosso bloco esse
status reduzido.
A mesma Agência, no mesmo dia, divulgou entrevista com o presidente da Associação de Empresas Brasileiras para a Integração no Mercosul (Adebim), Sr. Michel Alaby, que definiu os eventos das últimas semanas como caracterizadoresda falta de coesão do Mercosul. Ele defendeu a tese de que, caso a
Argentina adote uma postura de negociar um acordo
bilateral com os Esta dos Uni dos, o Bra sil de ve ria bus car também o seu próprio entendimento individual
com Washington.
Ora, esse seria um mau roteiro para o Brasil.
Desaprovamos acordos bilaterais firmados entre
Argentina e Estados Unidos com o objetivo de enfraquecer o Mercosul e alijar o Brasil de discussões fun damentais em termos de política estratégica para a
América Latina. O Senado Federal e o País precisam
estar alerta para a gravidade de uma evolução nesse
sentido.
O fortalecimento do Mercosul é o que nos interessa. Essa é a base da estratégia de inserção do
Brasil na economia globalizada, já que o bloco nos dá
mais peso nas negociações internacionais.
Depois do cancelamento da viagem de nosso
Presidente da República à Argentina, o Ministro Cavallo ensaiou um recuo e vem afirmando que acatará
as de fi ni ções dos acor dos vi gen tes no Mer co sul, prin cipalmente em relação à telefonia celular e aos computadores. Mas não nos restam dúvidas sobre a la-
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mentável ten dên cia exis ten te: hoje, a Argentina tende
a enfraquecer o Mercosul.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Mercosul precisa de uma visão de estadista por parte dos
governos de seus países-membros. Uma visão que
permita superar interesses internos, até legítimos,
para aprofundar a integração, e não enfraquecê-la.
Quando o Mercosul nasceu, houve essa postura de
estadistas por parte de seus proponentes. Agora, é
necessária a mesma postura para fazer crescer o
Mercosul e avançar em direção às suas grandes metas.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Com
muita satisfação, nobre Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador Ney Suassuna, manifesto-me em relação a esse
assunto não só porque participo como membro da
Comissão do Mercosul no Congresso Nacional, mas
porque o meu Estado de Santa Catarina faz limite
com a Argentina, mais precisamente com a província
de Missiones, o que favorece a convivência entre catarinenses e argentinos já se fala o portunhol e há
essa interligação praticamente diuturna , e também
porque a idéia do Mercosul é aquilo que V. Exª prega.
A idéia não é competirmos entre nós quer no campo
cultural, diplomático, quer nas trocas de mercadorias.
Não, em absoluto! A idéia é nos irmanarmos, termos
parcerias, para, juntos, podermos conversar com
mais força com outras organizações internacionais, a
exemplo do Mercado Comum Europeu e do Nafta.
Não há a menor dúvida de que, sozinhos, não teremos condições de dialogar e de nos proteger. Há um
ditado que diz que ”uma andorinha só não faz verão“.
Essa é a idéia fundamental. Por isso, os avanços en tre nós, em relação a trocas de mercadorias e ao reconhecimento dos cursos, por exemplo. Quem é advogado aqui poderá ser advogado no Paraguai, no
Uruguai, na Argentina. Com o preenchimento de certos re qui si tos, em pou co tem po, nos sos mé di cos tam bém poderão atuar nesses países. São possíveis algu mas adap ta ções nos Có di gos de Pro ces so Pe nal e
Ci vil, fa ci li tan do a in ter li ga ção no cam po do ca pi tal, do
trabalho, e assim por diante. Esse é o grande papel.
Essa é a finalidade, para termos mais condições de
conversar com as outras potências. Não há a menor
dúvida. Acredito também que, com o tempo, vamos
estar juntos na Alca, mas temos de ir devagar agora.
Como diz o Ministro da Agricultura, a situação fica difícil se só eles venderem para nós e nós não vender-
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mos para eles. Faz-se necessário um certo resguardo. Por isso, a orga ni za ção do Mercosul é importante.
Torçamos, então, para que o Paraguai vá bem, para
que a Argentina melhore, e para que, daqui a pouco,
mais alguns países da Cor di lhe i ra dos Andes pos sam
participar conosco de um entendimento maior. Com o
tempo, formaremos um tripé: o Oriente, o Mercado
Comum Europeu e as três Amé ri cas que se ria a Alca.
Mas mais tarde. Agora não dá mesmo. Não dá.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Exatamente.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Por
isso, neste momento, a finalidade do Mercosul é a au toproteção: não devemos brigar ou concorrer, mas
buscar mais condições de dialogar com as potências
do mundo inteiro. Meus cumprimentos a V. Exª!
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito
obrigado, nobre Senador Casildo Maldaner. A linha
do meu discurso é nesse sentido, e V. Exª me deixa
mu i to fe liz com o seu apo i a men to, por que re al men te é
isto que precisamos fazer. Não nos interessa a concorrência, que já custou muito caro à Argentina e ao
Bra sil. Qu an do tí nha mos os go ver nos mi li ta res, a concorrência quase levou cada país a ter uma bomba
atômica. A concorrência era tal que a primeira hi pótese de guerra estudada pelos nossos militares seria
com a Argentina. Descobrimos, naquela época, que a
Argentina tinha um acordo secreto com a Venezuela,
com a Co lôm bia, com o Peru, com qua se to dos os pa íses, com exceção do Chile, que era nosso único par ceiro na América do Sul. Isso era ruim, porque nos le vava a um conflito; tudo nos levava a um conflito.
Já te mos uma di fe ren ça de tem pe ra men to mu i to
grande. Os colonizadores portugueses vieram com
duas bandeiras: Deus e ouro; os espanhóis vieram
com três bandeiras: Deus, ouro e glória, e esse último
componente sempre levou os nossos vizinhos a serem mais esquentados, mais sangüíneos talvez seja
essa a palavra. Numa revolução argentina, por exem plo, com um ter ço da po pu la ção que tí nha mos, mor re ram qua se trin ta mil pes so as; numa re vo lu ção bra si leira, mor re ram du zen tas pes so as. Então, essa é a di fe rença entre os nossos povos. Temos de tentar mudar
um pouco esse tipo de comportamento para que nos
aproximemos ao máximo, porque é isso que os nossos países e os nossos povos querem. Não nos interessa buscar divergências, mas pontos de similitude.
Nesse sentido, sabemos que a Argentina não pode ir
mal; queremos que ela vá bem.
Outro dia, eu estava na Argentina e tentei ser
em pá ti co em re la ção à si tu a ção dos ar gen ti nos: es tão
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sem a sua companhia aérea e estão sem a companhia de eletricidade, que foi vendida. Até fizeram uma
bro ma, como di zem eles: pri me i ro, ti nham que en fren tar o Chile; agora, basta desligar o interruptor. Isso
porque o Chile comprou a companhia de eletricidade
deles. Então, coisas como essas fazem com que os
argentinos estejam infelizes diante dessa crise. Nós
devemos estar so li dá ri os, mas também não podemos
pagar um preço desmesurado.
Assim, estejamos atentos para auxiliar os nossos irmãos do Sul, sim, porque eles são os nossos
principais parceiros, mas o preço não pode ser o sacrifício da nossa população. Nós temos um limite e,
dentro dele, o Congresso Nacional tem de estar pilotando, aconselhando, ori en tan do para que nos po si cionemos.
Peço que todos os Srs. Se na do res nos acom panhem nesse pilotar de uma crise que poderá ser muito prejudicial ao Brasil, ao Mercosul e a todo o continente sul-americano.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira,
por vinte minutos.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL MG. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, começo com
uma indagação: o que poderá ocorrer com a economia bra si le i ra a par tir de ja ne i ro de 2006, quan do es ti ver dando os seus primeiros passos a Área de Livre
Comércio das Américas, a Alca?
O as sun to pode pa re cer dis tan te, re mo to. Não é.
É urgente. É próximo. É mesmo uma questão domésti ca. A vida de cada um de nós, cada vez mais, depende do que se passa no resto do mundo. E é com esse
alerta sobre a urgência e a proximidade que volto ao
tema da proposta área de livre comércio, a Alca, que
será uma realidade muito brevemente. Não podemos
perder tempo.
Desde que venho tratando do tema, nesses últimos três anos, muitas decisões foram tomadas pelos
34 países que compõem a Alca. Di ver sas re u niões fo ram realizadas em muitas capitais, uma delas em
Belo Horizonte, no Palácio das Artes, da qual participei ativamente.
No ca di nho das no vi da des es te ve re cen te men te
a idéia norte-americana de antecipar o início da Alca
para 2003. Essa idéia, aliás, deveria ter sido um dos
temas do encontro do Presidente Fernando Henrique
Cardoso com o Presidente Bush na recente viagem
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do nos so Pre si den te a Was hing ton. Mas as con ver sa ções ficaram mesmo para Buenos Aires.
O Brasil opunha restrições à antecipação da
Alca para 2003, proposta pelos Estados Unidos, sob
a alegação principal de que nossa economia interna
ainda não estaria preparada para uma concorrência
externa, num novo mercado muito mais fortemente
competitivo.
Na últi ma se ma na, em Buenos Aires, tudo pa rece ter sido acertado. Felizmente a definição do calendário para a implantação desse organismo saiu como
o Brasil pretendia. O desfecho acabou sendo satisfatório para todo o Continente. Parece tudo bem, mas
não devemos baixar a guarda.
Hoje, mais do que nunca, se de ba te tudo ins tantaneamente, on line. Nenhum de nós pode se fur tar a
es ses mo vi men tos que nos vêm de to das as di re ções,
sobre todas as fronteiras. É o vasto mundo dentro de
casa. E é justamente aí, mais do que nunca, que pre cisamos garantir os nossos sentimentos, a nossa na cionalidade, a nossa cultura e o nosso modo de ser.
Definidas as datas do livre comércio, urge concentrarmo-nos no papel a ser desempenhado pelas
duas Casas do Congresso Nacional.
O Brasil deve permanecer atento, notadamente
quanto ao aspecto tarifário a vigorar para o ingresso
de produtos da nossa indústria no mercado norte-americano.
Em abril de 1998, fiz referência a esse aspecto,
em discurso que pronuncie neste plenário. Lembrei a
posição da diplomacia brasileira, contrária aos acordos parciais. O risco adviria das diferenças, em peso
financeiro e tecnológico, das partes envolvidas.
A indústria brasileira, nessa hipótese, poderia
expor-se a uma competição altamente predatória.
Sustentei, por isso, que a li be ra ção eco nô mi ca ja ma is
poderia ser unilateral, em detrimento dos países em
desenvolvimento.
Mantenho a mesma posição em relação a acordos parciais, como os que recentemente foram acenados – primeiro, pelo Chile e, a seguir, pela Argentina. Felizmente, não prosperaram.
Creio que a firmeza do Brasil nesse particular
desestimulou essa prática, culminando os países-membros da Alca pela adoção de uma úni ca di reção.
A despeito das definições já acertadas, é preciso que permaneçamos atentos no acompanhamento
dos estudos das conseqüências da libe ra li za ção econômica. Nossa diplomacia e o Congresso Nacional
devem ficar de sobreaviso quanto às políticas econô-
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micas adicionais que eventualmente venham a ser
adotadas, principalmente nos Estados Unidos. Medidas desse tipo, como lembrei nos discursos anteriores, afe tam di ver sos pro du tos da pa u ta de ex por ta ção
brasileira para o mercado nor te-americano.
Por isso, insisto: nenhuma política protecionista
pode perdurar, como ainda ocorre, principalmente
nos Estados Unidos, onde também impera um perverso sistema de cotas a título de contemplar-se o
mundo inteiro.
E digo mais: o Brasil não pode contemplar apenas a Área de Livre Comércio das Américas. Ele pre cisa voltar-se também para a Comunidade Européia,
para a Ásia e para a África. Há poucos dias, passou
por aqui o PrimeiroMinistro da Fran ça, Sr. Li o nel Jos pin, com mensagens e pro pos tas da Co mu ni da de Européia mais vantajosas para o Brasil do que as promessas da Alca.
Neste momento está no Brasil o Presidente Jiang Zemin, da China, numa viagem de aproximação
com os países da América do Sul. O Brasil, indiscutivelmente, tem um grande papel a pre en cher na agen da global e dela não poderá escapar.
O momento reclama muitas providências, inclusi ve as da ini ci a ti va pri va da para a me lho ria da pro du tividade. É chegada a hora de uma conjugação de es forços em defesa dos itens da nossa indústria e também dos produtos primários oriundos da agricultura
brasileira.
É fácil avaliar o que representa o fabuloso mercado norte-americano, de 280 mi lhões de pes so as, e,
ao lado dele, o mercado dos demais países da Alca,
isto é, das três Américas.
Nossa indústria eletrônica e de informática, incluindo telefones celulares, será obrigada, a partir do
livre comércio, a medir forças com itens equivalentes,
produzidos na que le país, hoje com pre ços bem in fe ri ores aos nossos.
Sa be mos que é pre ci so mo der ni zar nos so sis tema pro du ti vo. Essa é uma con di ção bá si ca para que o
Brasil desponte como um país em condições de com petir na busca de mercado para os nossos produtos.
Sem mais perda de tempo, é necessário examinar o
que o Con gres so Na ci o nal pode fa zer nes se ter re no.
De imediato, devemos cuidar da aprovação do
Projeto de Lei das Sociedade Anônimas. Ao mesmo
tempo, a Câmara e o Senado devem concentrar esforços visando à reformulação do sistema tributário.
A reforma tributária, aliás, precisa ser encarada
como o mais im por tan te pon to do gran de de sa fio com
que se defronta o Poder Legislativo. Muita coisa já foi
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realizada a esse respeito. Na Câmara, desenvolveu-se exaustivo trabalho ao longo dos dois últimos
anos, exatamente com esse objetivo. Até aqui, contudo, não houve suficiente vontade política nem determinação para que esses estudos viessem a se transformar em lei.
Já não é possível protelar. O próprio Ministro
Alcides Tápias, que participou das rodadas de negociações sobre a Alca, sugere a conclusão do exame
da reforma tributária. No entender do Ministro, esse
será um passo decisivo para que as empresas brasileiras coloquem produtos competitivos lá fora. Em ou tras palavras, a reforma tributária é um dos pontos
que precisam ser atacados para resultados a curto
pra zo – an tes de 2006, a fim de que o País pos sa con tar com um novo e moderno arcabouço tributário, um
passaporte auxiliar para o nosso ingresso na Alca.
O Congresso Nacional vem dando exemplos vigorosos de que está pronto a elaborar as leis de que
necessitamos para a modernização da nossa economia e do País. Lembremo-nos, para exemplificar, da
lei que disciplinou e deu condições ao desenvolvimento da pequena e microempresa, resultado de um
projeto de iniciativa do Senador José Sarney. Também vale lembrar a Lei de Responsabilidade Fiscal,
poderoso instrumento de saneamento das finanças
públicas.
Essa última saiu do Congresso com um figurino
tão perfeito que aca bou re sis tin do a pressões imediatistas com que, há pouco, tentaram reduzir a eficácia
dessa lei. Em breve, to dos irão apla u dir a sua exis tên cia moralizadora.
O Go ver no tam bém tem dado exem plos de igual
significado. Muita coisa está mudando. Estruturas ob soletas estão cedendo lugar à modernidade, principalmente para facilitar as exportações. Elas estão
ago ra ao al can ce até das mi cro em pre sas pelo pro grama Exporte Fácil, dos Correios.
Sr. Presidente, o atual quadro mundial não permite improvisações. A Alca, como tudo indica, é irreversível. Ignorá-la seria um erro.
O Bra sil está no ca mi nho cor re to. Nos sa pre sen ça na Bol sa de Nova Ior que aca ba de lo grar mais uma
importante e decisiva vitória: tornou-se o país da
América Latina com o maior número de companhias
listadas em Wall Street, superando o México, até então detentor dessa marca.
No ano passado, os títulos brasileiros na Bolsa
de Nova Iorque negociaram US$69 milhões, si tuando-se o México com US$64 milhões. A propósito,
mais 12 empresas brasileiras ultimam negociações
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para in gres so na que le que é o mais im por tan te cen tro
financeiro do mundo.
A hora é esta. Não devemos perder tempo. O
Congresso Nacional precisa voltar-se para o assunto,
para além do que já faz re gu lar men te nas suas co missões te má ti cas, e pro mo ver con fe rên ci as, se mi ná ri os,
encontros e publicações, transformando-se em um
foro concreto, profundo, para mostrar a si mesmo, ao
Bra sil e ao mun do a re le vân cia in con tor ná vel da po lí tica externa na política nacional.
Sr. Presidente, é necessário que o Congresso
Nacional volte-se mais para a política externa. Na tar de de hoje, dois oradores abordaram esse assunto,
mas essa não é a tradição do Senado da República,
que vive discutindo problemas internos, muitas vezes
de pequenas dimensões, descuidando-se da política
externa. Nos Estados Unidos, a política externa é a
política interna, ou seja, a política externa representa
a política interna nas decisões de interesse da nação
norte-americana.
Por essa razão, venho convocar o Congresso
Nacional a dedicar-se mais aos assuntos externos,
prioritários, porque o mundo é um só, e todos estamos dentro da mesma Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao Senador Álvaro Dias.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há poucas sema nas com pa re ci à pos se da nova di re to ria da Câ ma ra de Di ri gen tes Lo jis tas na ci da de de Cas ca vel, Estado do Paraná. Um jovem talentoso, com trajetória em presarial de competência e velocidade al can çou po sição de li de ran ça em um se tor in te li gen te da eco no mia
do Paraná. Seu nome: Edson Murfato.
No seu dis cur so e nos de ma is na que la no i te, ou vimos uma constatação feliz de que o setor lojista re fletia o aquecimento da economia em nosso País. De
outro lado, em todos os pronunciamentos, a revelação de uma pre o cu pa ção pre sen te: a cri se po lí ti ca em
nos so País não pode afe tar o cres ci men to eco nô mi co
em curso.
A partir daquela reflexão, com o objetivo de fazer este pronunciamento, incursionei-me nos meandros da economia do nosso País, nos indicadores
econômicos que atestam a evolução lá reconhecida
pelos empresários.
Ninguém pode negar que o País, depois da estabilização monetária e das amplas reformas econô-
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micas que foram realizadas nos últimos sete anos,
está colocado em rota segura e rápida em direção ao
crescimento econômico e ao desenvolvimento, agora
em bases sustentáveis. Os indicadores econômicos,
amplamente positivos, demonstram-no. O único fator
que pode prejudicar essa conjuntura favorável é o im ponderável, e aí não há maneira de se antecipar ao
que não se pode antecipar: as crises da economia
mundial, às quais o Brasil, como os demais países,
encontra-se sujeito, uma vez que é crescente a interdependência das economia nacionais.
No entanto, em relação à preocupação com
aquilo que é imprevisível, é preciso também considerar o avanço que alcança a economia brasileira. O Mi nistro Pedro Malan tem dito que a nossa economia
consolidou-se com fundamentos consistentes que
podem resistir a eventu a is cri ses externas, a exemplo
da que ocorre nesse momento na Argentina.
É inegável o êxito do Governo. E é bom destacar: fazia muito tempo que não dispúnhamos de uma
administração econômica tão competente, tão bem
conduzida, que tem dado aos brasileiros esse sentimento de que existe uma estratégia definida, um
rumo sendo percorrido, no qual não há lugar para im provisação e amadorismo.
Em outros tempos, uma crise como essa da
Argentina certamente nos abalaria de forma violenta.
Hoje, re sis ti mos a ela, so fren do con se qüên ci as, é claro, mas de qualquer forma sem o mesmo impacto de
outros tempos.
A pro va da re to ma da do cres ci men to eco nô mi co
é a taxa de ex pan são do PIB no ano pas sa do, cal cu la da pelo IBGE em 4,46%. Espera-se para este ano de
2001 uma taxa de crescimento ainda maior, igual ou
superior a 4,5%. A novidade, porém, é que esse cres cimento nada desprezível e as boas perspectivas
para o futuro imediato dão-se em ambiente de estabilidade monetária e controle de contas públicas. Isso,
sim, é inédito no Brasil!
Sr. Presidente, relativamente a esse esforço de
contenção do endividamento público e de equilíbrio
das finanças públicas do País, gostaria de destacar o
avanço que pode significar, se devidamente respeitada, a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Quanto à estabilidade monetária – inflação de
apenas 5,9% no ano passado, medida pelo IPCA –,
ela não ape nas é fa tor ne ces sá rio para a re to ma da do
crescimento em bases sustentáveis, mas também é
um bem em si. Pois, segundo o IBGE, a estabilização
monetária foi capaz de trazer 5,2 milhões de brasileiros para acima da linha de miséria absoluta entre
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1993 e 1999, já computado, portanto, o efeito deletério da desvalorização cambial do começo de 1999.
Ora, com crescimento aliado à estabilidade, o que se
espera é um resgate muito mais acentuado dos cidadãos brasileiros em piores condições de vida.
Que outrosindicadores compõem o cenário ma croeconômico atual?
No que se re fe re à po lí ti ca fis cal, o re sul ta do das
contas públicas vem melhorando a cada mês. Ano
passado tivemos um déficit nominal para o setor público de apenas 4,5% do PIB. A diminuição é devida,
em grande parte, ao superávit primário de 3,5% do
PIB, ao impacto positivo da queda dos juros sobre a
dívida pú bli ca e ao aque ci men to da ati vi da de eco nô mica, com reflexo na arrecadação de impostos. A
maior parte do superávit primário, por sua vez, ad veio do esforço do Governo Federal. Como resultado
disso, a dívida líquida do setor público como percenta gem do PIB vem ca in do tam bém. Os nú me ros de ar recadação e resultado das contas públicas do primeiro mês deste ano, como se sabe, foram mais favoráveis ainda.
A política fiscal e a política monetária são interdependentes e, se é verdade que a queda dos juros
di mi nui a des pe sa com a dí vi da pú bli ca e re fle te no re sul ta do fis cal, tam bém é ver da de que o bom re sul ta do
fiscal tem permitido as seguidas quedas das taxas de
juros para níveis que, se ainda são altos, há muito
tempo não se viam no Brasil. Hoje a taxa Selic, o piso
de juros da economia, está em 15,75% ao ano. Não é
preciso insistir no papel que tem tido a queda dos juros no reaquecimento da economia. O nível de emprego, por sua vez, aumenta com o crescimento eco nômico, como já está ocorrendo.
De todos os aspectos da economia, o que mais
preocupa, sem dúvida, é o setor externo. Nosso déficit em transações cor ren tes con ti nua alto. Foi de mais
de US$24 bilhões no ano passado. Isso preocupa,
porque nos torna muito dependentes do ingresso de
capitais estrangeiros para fechar o Balanço de Pagamentos. Esses capitais têm vindo para o Brasil com
entusiasmo, animados com as boas perspectivas do
País, mas, em situações de crise sistêmica, que têm
sido comuns nos últimos anos, tal animação pode vir
a ar re fe cer. O de sem pe nho da ba lan ça co mer ci al tem
sido decepcionante desde a desvalorização do real.
Apresentou um déficit de quase 700 milhões o ano
passado. Mas, como muitos estudos demonstram, as
exportações brasileiras têm pro gre di do. O que as susta é o au men to das im por ta ções num rit mo qua se alu cinante; de certa forma compreensível numa econo-
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mia que se moderniza também em ritmo alucinante,
tendo peso considerável as importações de bens de
capital e de bens intermediários, sem contar o aumento da conta petróleo.
O fato é que grande esforço tem sido despendido para au men tar as ex por ta ções bra si le i ras, seja por
meio do aumento de recursos para financiamento e
para a equalização de juros, seja por meio de programas de incentivo do conteúdo tecnológico delas. Mas
não se colhem os frutos desse esforço a curto prazo.
Além do mais, res ta ain da me xer na com pli ca da ques tão da tributação e da exportação de impostos, uma
questão complexa e politicamente difícil.
Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as
pers pec ti vas da eco no mia bra si le i ra para os pró xi mos
anos são realmente excelentes, resultantes de sete
anos de sacrifícios impostos à população brasileira
para ar ru mar o se tor pú bli co e al can çar a es ta bi li da de
da moeda.
A responsabilidade do Congresso avulta diante
desse cenário. Há aqui reformas paralisadas e há refor mas que ca mi nham len ta men te. Aque las que es tão
paralisadas precisam ser retomadas e aquelas que
caminham lentamente precisam ganhar velocidade.
Essa é a contribuição indispensável do Congresso
Nacional no processo de estabilização da nossa eco nomia, num momento em que indicadores econômicos e sociais são extremamente favoráveis. As reformas política, tributária, do Judiciário e do Legislativo
são fundamentais neste momento de reorganização
do Brasil como nação.
Há, também, outra enorme responsabilidade,
so bre tu do do Exe cu ti vo: re pen sar o mo de lo de pri va tizações. Empresas estratégicas, especialmente dos
setores de energia e de água, não podem ser privatiza das na es te i ra des se ape ti te de ses ta ti zan te que asso la o Go ver no na ci o nal. So mos, por uma ques tão de
justiça, obrigados a reconhecer os avanços no plano
econômico, mas somos obrigados, também, a identificar uma aspiração nacional, refletida inclusive em
pesquisas de opinião pública. A privatização de certas empresas estratégicas no nosso País tem provocado uma grande indignação.
No Paraná, anuncia-se a privatização da Copel,
a empresa de energia elétrica mais competente do
País. É possível daqui desafiar qualquer empresa pú blica ou privada do setor de energia elétrica que pos sa com pe tir em qua li da de téc ni ca, em efi ciên cia e em
competência com a Copel. É uma empresa extremamente lucrativa que pode ser utilizada como um instrumento líder de uma holding na captação de recur-
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sos internacionais para alavancagem de projetos
econômicos e sociais no Estado, mas que está sendo
dispensada pelo Governo Estadual. É inacreditável
que se privatize uma empresa como essa, especialmente num momento em que se prevê a escassez in discutível de energia elétrica no País e os governos
começam a discutir medidas para o racionamento de
energia que já se anuncia. É óbvio que uma empresa
com a competência da Copel se valorizará de forma
ex tra or di ná ria nes se ce ná rio. É evi den te que uma empresa como essa deveria ser utilizada pelo Poder Pú blico como parâmetro, no momento de fixar novas ta rifas a serem co bra das dos con su mi do res. E o que se
vê é que a privatização eleva extraordinariamente o
valor dessas tarifas cobradas.
O exemplo de fora não é visto, não é lembrado.
Não enxergam a Inglaterra, que faz o ca mi nho de vol ta e estatiza aquilo que privatizou no setor de energia
elétrica. Não estão vendo o que ocorre na Califórnia,
com a frustração provocada pela privatização, ou no
Chi le, onde os pre ju í zos su pe ram US$100 mi lhões to dos os anos no setor industrial, em função dos apagões que ocorrem após a privatização do setor de
energia elétrica.
Sr. Presidente, sem dúvida essas são questões
fundamentais para que se assegure a continuidade
do processo de aquecimento da nossa economia. E é
por isso que esta Casa tem o dever de debater com
urgência os projetos aqui em curso, porque, além
des sa ati vi da de le gi fe ran te de pro por me di das no plano legislativo, esses projetos são instrumentos para
um debate de maior profundidade em torno dessas
questões. O projeto do Senador Roberto Freire, apro vado recentemente na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, o projeto da Senadora Heloisa
He le na, o pro je to do Se na dor José Edu ar do Du tra e o
projeto de minha autoria que institui o plebiscito para
a privatização de empresas estratégicas dos setores
de energia e de água são os projetos do momento,
que devem ser priorizados na pauta de deliberação
do Senado Federal.
É este o apelo que formulo ao final do meu pronunciamento: que os projetos que dizem respeito ao
debate desse modelo de privatização que envolve o
setor de energia neste País sejam priorizados, sejam
co lo ca dos não ape nas na pa u ta dos de ba tes, mas so bre tu do na pa u ta das de li be ra ções, para que, em tem po, se evitem determinados equívocos históricos que
poderão ser fatais no projeto de desenvolvimento
econômico e social do nosso País ora em curso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner, por 20 mi nutos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te e no bres Colegas, a Constituição, em seu art. 212, caput,
estabelece o mínimo de recursos financeiros que o
Po der Pu bli co é obri ga do a apli car em edu ca ção: 18%
a União e 25% os Estados, Distrito Federal e Municípios.
Essa vinculação, objetivando a manutenção e
desenvolvimento do ensino como um todo, não resolveu os pro ble mas de fi nan ci a men to da edu ca ção brasileira e, principalmente, não assegurou Ensino Fundamental de qualidade para todos. Cumpre observar
que, até pouco tempo atrás, o custo/aluno era muito
diferenciado em todo o País, ten do em vis ta a exis tên cia de Estados e Municípios ricos e pobres e também
pela di fe ren ça da ofer ta de ma trí cu las en tre a rede es tadual e a municipal.
Com o intuito de corrigir essas distorções, nós
aprovamos a Emenda Constitucional nº 14, de 13 de
setembro de 1996, que vincula recursos para o Ensino Fundamental, criando o Fundo de Manutenção e
Valorização do Magistério, conhecido como Fundef,
que provê recursos para o pagamento dos profissiona is do ma gis té rio. Re fe ri da Emen da foi re gu la men tada pela Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e
pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997.
Entre as razões básicas para a aprovação do
dispositivo legal, destaco:
– implantar uma política redistributiva
dos recursos financeiros que amenizasse as
desigualdades regionais e sociais;
– romper com o círculo vicioso, baixos
salários, desempenho ineficiente dos professores;
– valorizar os profissionais da educação.
É bom lembrar ainda que o Fundef foi implantado em todo o País em 1º de janeiro de 1998, com
exceção do Estado do Pará, que o implantou em
1997.
Quando aprovamos a Emenda nº 14 e a subseqüente regulamentação, acreditamos que, no mínimo, 60% dos recursos do Fundo seriam utilizados
para a remuneração dos profissionais do magistério
em exercício de suas atividades no Ensino Fundamental público. Infelizmente, isso não ocorreu em
Santa Catarina, pois a remuneração praticada pelo
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Governo Estadual é a mesma desde 1995. Com os
recursos do Fundef, resultantes da arrecadação do
Estado, os investimentos anuais médios, por aluno,
seriam:
– 1998: R$476,60
– 1999: R$539,54;
– 2000: R$637,73.
Isso se considerarmos 25 alunos por classe,
mas sabemos que, muitas vezes, as classes têm 30
ou mais alunos.
Para clarear mais, mostrarei quanto o Governo
Estadual recebeu de recursos do Fundef e quanto os
profissionais da educação em efetivo exercício de
suas funções deveriam receber por uma carga horária de 20 horas.
Investimento por aluno – recursos do Fundef,
ano de 1998.
– Valor arrecadado pelo Governo do
Estado: quase 300 milhões de reais.
R$:263.995.887,68.
– Número de alunos do censo 1997:
R$:553,991.
– Investimento médio por aluno/ano:
R$:476,60.
– Investimento por classe de 25 alunos
no ano: R$:11.915,00.
– Investimento mensal por classe de
25 alunos: R$:992,91.
– 60% destinado ao pagamento de
professores: R$: 595,74.
Isso daria ao professor uma remuneração média de R$491,00 por 20 horas de trabalho. Classes
de 18 alunos, pelo mesmo princípio, corresponderiam a uma remuneração de R$353,52 para as mesmas 20 horas trabalhadas.
Em 1999, o Estado de Santa Catarina, mediante
o Fundef, já arrecadou mais recursos e no ano 2000
arrecadou bem mais: de R$297.492.503,35 passou
para R$343.507.370,67. Com relação ao item ”60%
destinado ao pagamento de professores“, passamos
de R$595,74, em 1998, para R$ 674,42, em 1999,
atingindo o valor de R$797,16 em 2000. Ou seja, no
ano 2000, o va lor mé dio para 25 alu nos em 20 ho ras é
de R$657,00 e para 18 alu nos, na mes ma car ga ho rá ria, de R$473,04.
Um dado interessante me chamou a atenção
nesse estudo. Em 1998, a matrícula no Ensino Fundamental da rede estadual era de 553.911 alunos e
os recursos arrecadados foram da ordem de
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R$263.995.887,68. Já no ano 2000, a matrícula na
rede estadual foi de 538.634 alunos e os recursos da
ordem de R$343 milhões. Ou seja, houve uma diminuição do número de alunos matriculados no Ensino
Fundamental, porém a arrecadação do Fundef, naquele mesmo ano, foi maior; saltou para R$343 milhões. Se houve redução no número de alunos, automaticamente, de acor do com a lei, de ve ri am ser re du zidos os custos com a folha de pessoal do Ensino
Fundamental, mas, infelizmente, a remuneração no
meu Estado continua a mesma desde 1995. Essa é a
reclamação do magistério catarinense, fundamentada em dados, preto no branco, como se diz na gíria.
Para ilustrar a situação caótica em que se encontram os professores catarinenses hoje, basta res saltar que eles recebem o segundo menor vencimento do País, considerando que o Estado tem um dos
maiores custo/aluno brasileiro e foi considerado – se
não es tou equi vo ca do, em 1997 ou 1998, pelo MEC, o
segundo lugar, em termos de conteúdo no Ensino
Fundamental. Agora, o professor daquele Estado é o
segundo mais mal remunerado no Brasil, conforme
dados levantados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é princípio basilar que a legislação deve ser cumprida por to dos; e não está sendo. Tal norma carece de maiores
digressões jurídicas, eis que, se não for assim, todo o
Congresso Nacional seria levado ao descrédito pela
sociedade em geral, pelo não cumprimento das leis
aprovadas.
Gostaria, ainda, de perguntar ao Governo de
Santa Catarina: quando ele vai realmente aplicar o
mí ni mo de 60% dos re cur sos do Fun def na re mu ne ra ção dos profissionais da edu ca ção? Essa é a per gun ta que faço da tribuna em nome do magistério. Os ali a dos do Go ver na dor vão di zer que o Go ver no do meu
Par ti do de i xou fo lhas de pes so al atra sa das. Con cor do
que houve uma falha, mas isto não justifica o não
cumprimento da legislação pertinente ao vencimento
dos profissionais da Educação catarinense, que representam 53% dos funcionários públicos do Estado,
entre ati vos e ina ti vos, e re pre sen tam ape nas 29% da
fo lha. Com esse ven ci men to, a so bre vi vên cia em con dições dignas é extremamente di fícil.
Sr. Presidente, algo precisa ser feito, em caráter
de ur gên cia, no sen ti do de cor ri gir uma si tu a ção ile gal
e, sobretudo, injusta.
Por isto vim à tri bu na: para di zer a esta Casa que
lá, quando o governo fala, é bom ressaltar que nem
tudo que reluz é ouro. Trago a conhecimento da Casa
a realidade do magistério do ensino fundamental do
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meu Esta do. Pre ci sa mos co brar o prin cí pio da jus ti ça,
da aplicação da lei. É isto o que eles querem: o cumprimento do que prevê a legislação e nada mais.
Faço essa cobrança ao Governo catarinense.
Em 1997/98, re pi to, o Mi nis té rio da Edu ca ção e Cul tura considerou o ensino de Santa Catarina, em seu
conteúdo, no contexto nacional, o segundo melhor –
se não me engano, Minas Gerais ficou em primeiro.
Agora, com relação à remuneração dos professores
do ensino fundamental, Santa Catarina está em penúltimo lugar. Isso porque não aplica a legislação em
vigor.
Não dá para to le rar isso. Não po de mos fi car qui etos. Por isso, trago essa observação, esse protesto,
essa indignação do Magistério catarinense, no dia de
hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, por 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, Srªs e Srs. Senadores, trago à
tribuna do Senado requerimento que estou en caminhando à Comissão de Assuntos Econômicos do Se nado Federal, para que, em cooperação com a Comissão de Relações Exteriores, seja realizada uma
série de audiências públicas com integrantes do Governo Federal,empresários,trabalhadores e especialis tas, acer ca das ne go ci a ções e dos im pac tos eco nômicos e sociais para o Brasil, relacionados a eventual
constituição da Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas
– Alca.
Há poucos dias, realizou-se em Buenos Aires,
na Argen ti na, mais uma re u nião de re pre sen tan tes de
diversos países americanos, com vis tas à pos si bi li dade de construir, ao longo dos próximos anos, a Alca,
Acordo que pretende liberalizar o comércio de bens e
serviços no continente e estabelecer regras comuns
em diversas áreas cruciais, como investimentos estrangeiros, compras governamentais, patentes e defesa da concorrência.
A iniciativa de criação da Alca foi lançada por
George Bush, pai do atual presidente norte-americano. Para esse propósito, o Presidente Bill
Clin ton re a li zou uma re u nião de cú pu la em Mi a mi, em
dezembro de 1994, da qual participaram o Presidente
Itamar Franco e o então Presidente eleito Fernando
Henrique Cardoso. Na ocasião, o Presidente Clinton
conclamou todos os países a formarem uma área de
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livre comércio do Alasca à Patagônia até 2005. Após
esse en con tro ocor re ram qua tro re u niões mi nis te ri a is
em Denver (Estados Unidos), Cartagena (Colômbia),
Belo Horizonte (Brasil), e San José (Costa Rica),
além de inú me ras ou tras vi ce-ministeriais e de gru pos
e trabalho.
Desde a reunião em Miami, as negociações de
formação da Alca estão sendo conduzidas com base
em uma agenda estabelecida no essencial pelos
Estados Unidos. O que está em curso, como se sabe,
é uma negociação marcada por profundas assimetrias entre os participantes dessa eventual área de livre
comércio.
Recorde-se, por exemplo, que a composição do
comércio intra-Américas é marcada pela hegemonia
da economia dos Estados Unidos. Se gun do os da dos
do Instituto de Pesquisa Econômica (Ipea), esse país
responde por mais de 60% de todo o comércio praticado no continente americano. Observando o comércio na re gião, de tec ta-se que o Naf ta (North Ame ri can
Free Trade Agreement), que envolve o Canadá, os
Estados Unidos e o México, é responsável por 85%
do vo lu me tran sa ci o na do. O Mer co sul, que é com pos to pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, responde por aproximadamente 7%, seguido pelo Pacto
Andino, composto pela Bolívia, Colômbia, Equador,
Peru e Venezuela, com 4,5%. O Mercado Comum do
Caribe (Bahamas, Barbado, Belize, Guiana, Guiana
Francesa, Jamaica, São Vicente, Grenadias e Trinidad y Tobago), e o Mercado Comum Centro-Americano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicarágua, Chile, Haiti e Panamá), possuem participação inferiores a 1%.
O encontro na Argentina foi mais um passo na
direção da constituição da Alca. Foi uma reunião pre paratória para a elaboração do documento que será
apresentado aos 34 Presidentes e Chefes de Estado
dos países que se reúnem em Quebec, no Canadá,
entre os dias 20 a 22 de abril, na Terceira Cúpula das
Amé ri cas, onde se rão to ma das de ci sões so bre o fu turo do comércio no continente americano.
As res tri ções às ex por ta ções bra si le i ras são eviden tes na eco no mia ame ri ca na, jus ta men te a ma i or e
mais aberta em termos tarifários do comércio mundial. Habilmente, os norte-americanos e os países desenvolvidos têm-se utilizado de uma grande variedade de barreiras não tarifárias para impedir a entrada
de nossos produtos. E esses países freqüentemente
se recusam a negociar com a devida profundidade
esses obstáculos ao comércio.
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Conforme têm demonstrado as últimas disputas
comerciais que o Brasil protagonizou, os acordos comerciais até agora celebrados na OMC – Organização Mundial do Comércio – e no Mercosul nem sempre atendem aos interesses nacionais. Lembremo-nos do que ocorreu aqui com o episódio da vaca
louca e da Bombardier/Embraer. O Congresso Nacional tem ficado basicamente à margem dessas questões, o que contribui para enfraquecer a posição brasileira em uma negociação como a da Alca, que se
afigura muito arriscada para o Brasil.
Felizmente começa a haver um maior interesse,
como de mons tra ram os di ver sos pro nun ci a men tos feitos sobre esse assunto pelos Senadores esta semana e ainda hoje. Mas é preciso que aprofundemos
mais o papel do Senado Federal e do Congresso Na cional na tomada de decisões. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Congresso tem uma participação
de ci si va, a exem plo até de toda a le gis la ção so bre au torização ou não do fast track ao Executivo para
qualquer passo de profundidade em assuntos como
esse.
Como frisou editorial da Folha de S.Paulo, de
quinta-feira retrasada, ”os negociadores do Itamaraty
continuam entregues a uma espécie de vácuo representativo“. E o Congresso Nacional ”está longe de
exercer o papel de seu correlato norte-americano,
que fis ca li za e de li mi ta po de res de ne go ci a ção aos diplomatas e ao Executivo do país“.
Pre ci sa mos to mar nota de que a opi nião pú bli ca
brasileira está cada vez mais preocupada com a
questão da Alca. Embora ainda seja insuficiente, o
debate começou, neste ano, a aumentar em intensidade. O jornal O Estado de S. Paulo, por exemplo,
publicou na semana passada alentado edi to ri al so bre
o tema e voltou ao tema da Alca na data de hoje. Aler tou para o fato de que, se tudo ocorrer de acordo com
os planos norte-americanos, os mercados do continente ficarão mais abertos para os seus produtos e
investimentos. E os EUA e o Canadá poderão ”avançar além das normas multilaterais de comércio, em
assuntos do seu interesse, como, por exemplo, a pro teção de patentes“, observa o editorial.
Ao mesmo tempo, os EUA não abrem à discussão temas cruciais. Relutam em colocar na pauta da
Alca com po nen tes mu i to im por tan tes do seu ”ar se nal
protecionista“, como, por exemplo, a legislação antidumping, barreiras fitossanitárias e diversas outras
restrições não-tarifárias. ”Mesmo em condições mais
eqüitativas“, afirma O Estado de S.Paulo, ”não interessaria ao Brasil apressar a implantação da Alca“,
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que pode ser atraente para ”economias menos di versi fi ca das e sem uma in dús tria que va lha a pena pro te ger“.
Aliás, o ex-Ministro e Deputado Antônio Delfim
Netto, em seu artigo no jornal Folha de S.Paulo de
hoje, também ressalta aspectos semelhantes sobre
os cuidados que devemos ter no que diz respeito às
negociações da Alca.
Além disso, os Estados Unidos nunca aceitaram, e nem os latino-americanos têm pleiteado, o que
considero um erro que precisa ser corrigido, a inclusão de outro tema de grande importância na pauta da
Alca: a livre circulação de trabalhadores nas Américas. Em contraste com o aconteceu na integração eu ro péia, per sis ti ram as res tri ções hoje exis ten tes à mo vimentação de pes so as no con ti nen te ame ri ca no, em
es pe ci al as se ve ras bar re i ras im pos tas pe los Esta dos
Unidos à en tra da de la ti no-americanos. É pre ci so que
os go ver nos dos pa í ses ame ri ca nos – e es pe ro que o
Brasil venha liderar o processo – digam com muita
franqueza ao Governo dos Estados Unidos da América que é preciso acabar com o novo muro que se ergueu ao longo da sua fronteira com o México des de a
queda do muro de Berlim.
De qualquer maneira, a agenda da Alca é tão
abrangente que o Brasil corre o risco de sofrer importan te per da de au to no mia. Não faz sen ti do para o Bra sil tor nar-se um ”apên di ce de ou tro país, sem a pos si bilidade de realizar projetos próprios“, conclui o já citado editorial do O Estado de S.Paulo.
Há duas semanas, o Senador Pedro Simon
apre sen tou mo ção, apro va da por este Ple ná rio, so bre
a questão da Alca. Na ocasião, o Senador Simon ma nifestou as suas fortes preocupações com o tema.
Chegou a dizer – e não me parece que esteja exagerando – que a Alca coloca a América Latina diante do
que talvez seja ”o momento mais dramático dos úl timos tempos“. E no dia 4 deste mês, a Comissão de
Relações Exteriores – onde sou suplente, também
membro – aprovou requerimento do Senador Paulo
Hartung para a criação de uma Subcomissão Permanente de Comércio Exterior, com o objetivo de acompanhar as ne go ci a ções acer ca de um pos sí vel in gresso do Brasil na Alca. No encaminhamento da votação
desse requerimento, o Senador Hartung disse ser
preciso dinamizar o debate e a avaliação desse acordo, ouvindo todos os segmentos da sociedade. Conversei com o Senador Paulo Hartung sobre a possibilidade de unirmos nossos esforços no sentido de as
duas Comissões, Comissão de Assuntos Econômi-
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cos e Comissão de Relações Exteriores, realizarem
as atividades previstas em nossos requerimentos.
Parece-me fundamental, portanto, que o Senado se de bru ce so bre a ques tão da Alca de for ma mais
profunda e siste má ti ca. E esse é o sentido do requerimen to que es tou apre sen tan do. A sé rie de au diên ci as
públicas com autoridades governamentais, negociadores brasileiros, especialistas, empresários e trabalhadores, visa possibilitar uma ampliação do debate
público sobre um tema que é de grande importância
para as políticas externa e econômica brasileiras.
Tendo em vista as funções constitucionais desta
Casa e a competência da Comissão de Assuntos
Econômicos, creio que, junto à Comissão de Relações Exteriores, ser este o melhor fórum para se discutir e aclarar essas questões.
Sr. Presidente, aqui menciono a lista de exposito res para a se qüên cia de de ba tes que, den tre ou tros,
sugiro a ambas as Comissões e ao autor da proposta
semelhante à minha, Senador Paulo Hartung, e aos
Presidentes, Senador Lúcio Alcântara, da Comissão
de Assun tos Eco nô mi cos, e Se na dor Jef fer son Pé res,
da Comissão de Relações Exteriores, aos quais, inclusive, já apresentei a proposta de aglutinação dos
requerimentos.
Eis a sugestão de expositores:
•Ministério das Relações Exteriores – Ministro
Celso Lafer;
• Chefe da Área Econômica do Itamaraty
– José Alfredo Graça Lima;
• Ministério da Agricultura e Abastecimento – Ministro Marcus Vinicius Pratini de Moraes;
• Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Ministro Alcides Lopes Tapias;
• Confederação Nacional da Agricultura –
CNA – Presidente Antônio Ernesto de Salvo;
• Confederação Nacional da Indústria –
CNI – Presidente Carlos Eduardo Moreira Ferreira;
• Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo – Fiesp – Presidente Lafer Piva/Paulo
Francini/Mário Bernardini/Nicolau Jeha;
• Federação das Indústrias do Estado do
Rio Grande do Sul – FIERGS – Presidente Renan
Proença;
• Central Única dos Trabalhadores – CUT
– Presidente João Antônio Felicio e o Secretário de
Relações Internacionais – Kjeld Aagaard Jakobsen;
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• Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura – Contag – Presidente Manuel
José dos Santos;
• Força Sindical – Presidente Paulo Pereira da Silva;
• Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos – Abimaq – Presidente
Luiz Carlos Delben Leite;
• Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE – PresidenteBenjamim Fu nari Neto;
• Associação Brasileira de Química Fina,
Bi o tec no lo gia e suas Espe ci a li da des Abifina – Nelson
Brasil de Oliveira, Vice-Presidente;
• Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automores – Anfavea – Presidente José
Carlos da Silveira Pinheiro Neto;
• Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A
– Embraer – Presidente Maurício Neves Botelho;
• Sociedade Rural Brasileira – Presidente
Luís Marcos Suplicy Hafers;
• Prof. Hélio Jaguaribe;
• Prof. Luciano Coutinho – Unicamp;
• Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães – IPRI/Itamaraty;
• Dr. Durval de Noronha – Advogado especialista em Direito Internacional;
Senadora Heloísa Helena, na próxima semana,
aqui farei um pronunciamento a respeito do afastamento do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães
do Insti tu to de Pes qui sa e Re la ções Inter na ci o na is do
Itamaraty, porque todos lembramos das palavras do
Ministro Celso Lafer, quando aqui esteve e lhe perguntei sobre o assunto.
• Dr. Paulo Cunha – Presidente do Grupo Ultra;
• Dr. Antonio Ermírio de Moraes;
• Deputado Delfim Netto;
• Dr. Marco Aurélio Garcia – Secretário
de Cultura da Prefeitura de São Paulo – mas grande
entendedor do assunto, pois foi Secretário de Re lações Internacionais do PT;
• Prof. Celso Furtado;
• Profª. Maria da Conceição Tavares;
• Drª Tânia Barcelar;
• Embaixador Rubens Ricupero;
• Organização
das
Nações
Unidas
(ONU)/Comissão Econômica para América Latina e
Caribe (Cepal) – Drª Vivianne Ventura Dias;
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• Organização
das
Nações
Unidas
(ONU)/Comissão Econômica para América Latina e
Caribe (Ce pal) – Bra sí lia – Dr. Ri car do Bi els chowsky; e
• Prof. Emir Sader, dentre outros.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT– AL.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, desejo compartilhar o apelo feito durante a
sessão de hoje pelos Senadores Paulo Hartung,
Álvaro Dias e vários outros Senadores em relação a
al te ra ções no Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção.
Já tivemos a oportunidade, o Senador José
Eduardo Dutra e eu, há dois anos, de apresentarmos
projeto solicitando um plebiscito para discutir a privatização, na épo ca, da Chesf; de po is, a base go ver nis ta derrubou o parecer do Senador Amir Lando, que
era favorável, com a intenção de o Senador Jader
Barbalho incluir a questão da Eletronorte. Então resolvemos apresentar, no ano passado, um projeto de
decreto legislativo que solicita um plebiscito para resolver a questão do setor como um todo.
O Senador Álvaro Dias também apresentou
uma solicitação incluindo a questão do abastecimento de água, saneamento, destino de resíduos e dejetos. Apre sen ta mos, em se tem bro do ano pas sa do, um
projeto que modifica o Programa de Desestatização,
incluindo as empresas de geração e distribuição de
energia e também as empresas de saneamento bá sico, além das ações de abastecimento de água, saneamento e destinação de resíduos sólidos.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aca bou apro van do o pro je to apre sen ta do pelo Senador Roberto Freire, em março deste ano. Como o
mais importante não é a paternidade do projeto –
quem o apre sen tou pri me i ro ou de po is –, mas a in ten ção de que todos esses projetos que estão na Casa
entrem em discussão, é de fundamental importância
que as Comissões diretamente envolvidas com o
tema – as Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, a de Assuntos Econômicos e de Serviços de
Infra-Estrutura – possam fazer um esforço coletivo no
sentido de obrigar o Governo Federal a suspender
qualquer ar ticulação em torno do projeto de desestati za ção de Fur nas ou de qual quer ou tro se tor de ge ra ção de energia.
Antes de tratar do tema que me traz à tribuna,
gostaria de dizer que compartilho do esforço do Se-
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nador Eduardo Suplicy para a inserção do Brasil nas
relaçõescapitalistas e co mer ci a is do Bra sil no mun do.
V. Exª, Senador Eduardo Suplicy, trouxe um debate
muito importante a respeito do gigantesco muro de
concreto na travessia México – Estados Unidos, que
aca ba por ca rac te ri zar fra u de in te lec tu al do pro je to de
globalização. Uma vez que não há livremobilidade de
mercadorias, de capital e de força de trabalho, a globalização inexiste. Se há mobilidade de capital, inexiste a de mercadoria pelas barreiras protecionistas
no mundo e muito menos da força de trabalho por
algo que V. Exª bem lembrou, que é o gigantesco
muro de concreto na travessia México – Estados.
Informo que o Senador Eduardo Suplicy estará
comigo na grande marcha prevista para 2002. Nessa
oportunidade, todos os democratas do mundo poderão ajudar na derrubada do referido muro. Será uma
belíssima mar cha na ci o nal, em que o Se na dor Edi son
Lobão, com certeza, também estará presente. Como
S. Exª muitas vezes me provocou no debate ideológico so bre o so ci a lis mo, vin cu lan do a que da so ci a lis mo
à derrubada do Muro de Berlim, também estará conosco para derrubar o gigantesco, perverso, antidemocrático muro da travessia México – Estados Unidos, que já matou muito mais pobres, marginalizados
e humildes latino-americanos que o Muro de Berlim
durante toda sua história.
O Sr. Eduar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dora Heloísa Helena, V. Exª me permite um aparte?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte, com muita alegria, a V. Exª.
O Sr. Eduar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dora Heloísa Helena, agradeço a V. Exª se puder
dar-me mais informações sobre essa marcha em direção ao muro, na fronteira dos Estados Unidos com
o México. Como V. Exª ressaltou, trata-se de um enor me muro de concreto, com muitas partes eletrificadas, pas san do a ser um so fis ti ca dís si mo muro que di ficulta a passagem de latino-americanos para os
Esta dos Uni dos. Isso em mu i to con tras ta com o an se io e até com o símbolo de liberdade, a Estátua da Liberdade, que está lá diante de Manhattan, um presente da França aos Estados Unidos. Essa estátua
simbolizava justamente o anseio de liberdade a ser
alcançada nos Esta dos Uni dos por pes so as que so fri am perseguições religiosas, na Europa e em outros
lugares do mundo, e que tinham uma perspectiva de
encontrar lá um lugar melhor para viver. Isso está tão
bem ressaltado, na exposição Exodus, do fotógrafo
Sebastião Salgado, que, aliás, está aqui também no
espaço do Salão Negro do Senado, em exposição,
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assim como no es paçoVenâncio. Qu an do V. Exª men cionou que estamos aqui empenhados no movimento
de globalização, acre di to que V. Exª quis di zer na crí ti ca à for ma com que se está ca mi nhan do em di re ção à
globalização. A cada momento, deve mos ana li sar que
se há benefícios na globalização, como a maior interação de pessoas, equipamentos e produtos dentre
as diversas áreas do mundo, por outro lado, essa for ma de interação e o desenvolvimento do capitalismo
vêm registrando uma desigualdade extraordinária e
crescente, em al guns lu ga res do mun do, en tre ri cos e
pobres e entre nações ricas e pobres. Esse processo
faz com que al guns pa í ses da Áfri ca apre sen tem hoje
um descompasso enorme e crescente em relação ao
progresso dos países desenvolvidos. Se deve ocorrer
alguma perspectiva de integração do Alasca à Patagônia, é preciso que se pense em direitos dos trabalhadores e das pessoas como, por exemplo, ocorre
hoje no Alasca e nos Estados Unidos. Essa idéia pre cisa ser colocada em primeiro plano. Por isso, sugeri
que o Brasil fosse uma voz forte, inclusive em Quebec, dizendo ao Governo dos Estados Unidos que
não se deve limitar os direitos de seres humanos na quele País, no momento em que o Governo americano conclama os demais países a assim agir. Senadoa
ra He lo í sa He le na, peço des cul pas a V. Ex por au sen tar-me antes da conclusão de seu pronunciamento. É
que, neste instante, na Comissão de Assun tos So ci ais, a Senadora Emilia Fernandes está formalizando o
seu ingresso no Partido dos Trabalhadores. Esse fato
fará com que a bancada do PT seja de 8 Senadores.
Estamos nos aproximando, Senador Edison Lobão,
de ser mos 10% do Se na do. Esse é uma pas so sig ni fi ca ti vo. E, se por ven tu ra o Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
Braga der tam bém pas so se me lhan te, da mi nha par te
o considero muito bem-vindo e, com isso, chegaremos aos 10% do Se na do Fe de ral. V. Exa é testemunha
de que, com 1%, já fazíamos muita coisa aqui, de
1991 a 1994; de que, com 5% e 7%, já fizemos bastante, de 1995 a 2000, imagine com 8% ou 9%. O PT
promete ainda mais, Senador Edison Lobão. Muito
obrigado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Imagine, Senador Eduardo Suplicy, quando tivermos
a oportunidade de vencer a eleição para a Presidência da Re pú bli ca e pu der mos fa zer des te País a ma ra vilhosa Nação que o povo brasileiro merece, apesar
dessa elite decadente, incompetente, enfadonha, incapaz.
Entretanto, Sr. Presidente...
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Apenas gostaria de saber de que maneira será a marcha
até o muro, a que V. Exª nos con vi dou? Ire mos a pé?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Que o Senador Edison Lobão mereceria fazer alguns
trajetos a pé, tenho certeza, mas, como S. Exª. está
sempre em forma, não terá nenhuma dificuldade em
fazê-lo também.
No entanto, Sr. Presidente, o assunto que me
traz à tribuna é, de fato, de muita seriedade e constrangimento, especialmente para nós, alagoanos.
Já tivemos a oportunidade, centenas de vezes
nesta Casa, de discutirmos a reforma agrária, não
como uma simplória distribuição de terra, até porque
todos os parlamentares desta Casa, independentemente das convicções ideológicas ou programáticas.
Embora nem isso o Governo Federal tenha tido a capacidade de fazer, mas a reforma agrária é distribuição de terra, o estabelecimento de uma política agrí cola que dinamize a economia local, gere emprego,
renda, produza alimento, viabilize infra-estrutura e,
portanto, reforma agrária é distribuição de terra, renda e poder.
Como é de co nhe ci men to de to dos, está em cur so no Brasil uma marcha em defesa da reforma agrária. Vários movimentos estão articulados em torno
dessa mar cha, uma mar cha pa cí fi ca, que bus ca, atra vés da mobilização popular, da mobilização social,
qualificandopermanentemente o de ba te com a so ci edade, sensibilizar vários municípios brasileiros, personalidades, forças produtivas, forças vivas da sociedade em torno da necessidade da reforma agrária.
Em Alagoas, esse movimento também se manifesta. Mais de mil pessoas, trabalhadores e trabalhadoras rurais, coordenadas pelo MST, MT e Pastoral
da Ter ra es tão ca mi nhan do mais de cen to e trin ta qui lômetros, saindo de Colônia de Leopoldina, na divisa
de Alagoas e Pernambuco, indo até a capital de Alagoas, Maceió.
Trata-se de uma marcha pacífica, iniciada em
cinco de abril, que durante treze dias estará realizando atos públicos e coletando assinaturas em defesa
da proposta de emenda constitucional que limita o ta manho da propriedade rural, apresentada pela Deputa da Luci Cho i nac ki. Entre tan to, para tris te za de to dos
nós, ontem, por volta das 21h, pistoleiros da fazenda
Flor do Bosque realizaram vários disparos contra integrantes da Marcha em Defesa da Reforma Agrária
em Alagoas, atingindo uma criança de 11 anos que
estava acompanhada de seus pais no acampamento
da Fazenda Prazeres, no Município de Flexeiras.
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Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já fi ze mos
requerimentos nesta Casa no sentido de que o Governo Federal estabeleça mecanismos que possibilitem, com agilidade e ações concretas, diminuir o con flito e a tensão no campo. Infelizmente, porém, o Governo Federal tem sido incapaz de cumprir as suas
obrigações constitucionais de se submeter à legislação vigente e, portanto, proceder à desapropriação
de áreas improdutivas.
Recebi dois ofícios da Federação de Agricultura
de Ala go as, que con gre ga os pro pri e tá ri os de ter ra do
meu Estado, externando sua grande preocupação
com os últimos acontecimentos. Já tive a oportunidade de par ti lhar essa pre o cu pa ção com o Se na dor Re nan Calheiros e o farei com o Presidente Nacional do
PSDB, Senador Teotônio Vilela, a fim de deixar claro
para a referida Federação que a responsabilidade do
que vem acontecendo é do Governo Federal, que, a
despeito das alternativas que temos apresentado
nesta Casa, tem-se mostrado omisso diante da situação e incapaz de cumprir sua obrigação constitucional e de promover a reforma agrária. O Governo, Sr.
Presidente, ousa imaginar que resolve o problema do
conflito no campo usando dois penduricalhos: um, o
do decreto presidencial que proíbe a vistoria nas áre as que foram motivo de ocupação pelos movimentos
sociais; e outro, me di an te um ins tru men to de alta cor rupção, o Projeto do Banco da Terra, que tem sido
pal co de gra ves pro ble mas. É im por tan te que fi que re gis tra da a res pon sa bi li da de não só do Go ver no Fe deral, mas também do Governo Estadual, que não estabelece mecanismos ágeis e eficazes para minimizar
tal problema e que não está sendo capaz de intermediar negociações, não possibilita que o aparato de
SegurançaPública pos sa agir ate nu an do ten sões so ci a is e não se co lo ca a ser vi ço de um dos la dos nes se
grande conflito em Alagoas.
Devo deixar registrada a pauta específica do
movimento em relação a Alagoas: desapropriação e
emissão de posse das áreas ocupadas e improdutivas no Estado; o fim da violência e impunidade no
campo e, portanto, a prisão dos mandantes e assassinos dos trabalhadores rurais sem-terra nos últimos
seis meses, três trabalhadores rurais sem-terra já foram assassinados em meu Estado ; e o imediato desarmamento dos latifundiários. Foices e peixeiras
são, como todos sabemos, instrumentos de trabalho
no campo, mas são apreendidos como se ar mas pe rigosas fossem; nesse sentido solicitamos igual tratamento para espingardas 12, para metralhadoras e
para armas de uso exclusivo das Forças Armadas
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que, no Esta do, são uti li za das por la ti fun diá ri os, pis toleiros e outros personalidades políticas para praticar
violência no Estado de Alagoas.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, mais uma
vez deixo aqui o meu apelo ao Governo Federal e ao
Governo do Estado de Alagoas para que sejam estabelecidos mecanismos ágeis e eficazes para minimizar esse conflito, especialmente pelo caso tão grave
ocorrido ontem. Requeremos da forma mais rápida
possível uma ação do Governo Federal, assim como
do Governo Estadual em relação a nossa querida
Alagoas. O conflito é muito grande, as correspondênci as que te mos re ce bi do, in clu si ve de pro pri e tá ri os de
terra, alertam para a possibilidade de ele ser aumentado. As entidades do movimento social, as forças vivas que lutam pela re for ma agrá ria tam bém não ace i tarão de forma subserviente e covarde o que vem
sendo fe i to pelo Go ver no Fe de ral nem a fal ta de al ter nativas do Governo Estadual em relação à reforma
agrária. Portanto, deixo o apelo em relação a esta temática.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
encaminhará ao Ministro de Política Fundiária as pre ocupações de V. Exª no que diz respeito aos acontecimentos aqui relatados e que agora tomam corpo no
Estado de Alagoas.
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o que me traz à tri buna é um tema de grande relevância no momento
que estamos vivendo, um tema que toma conta das
manchetes dos jornais e que dá, sem dúvida nenhuma, motivo para um importante debate no Congresso
Nacional mormente no Senado Federal, Casa Legislativa mais voltada, pela sua natureza, para as questões externas.
Sr. Presidente, refiro-me à Alca – Área de Livre
Co mér cio das Amé ri cas –, que pre ten de ser um enor me mercado comum, desde o Alasca até a Terra do
Fogo, integrado por 800 milhões de seres humanos e
um Produto Interno Bruto que pode ser, sem dúvida
nenhuma, o ma i or do Pla ne ta. A Alca re pre sen ta, por tanto, um grande desafio não apenas para o futuro,
mas também para o presente.
Gostaria de entrar nesse debate pela porta da
frente: começando tudo do começo, iniciando do início. Apesar da redundância, insisto que é importante
começar tudo por onde realmente deve começar. Na
pergunta inicial, o mito e a mentira muitas vezes envolvem o debate político, inibindo um maior esclareci-
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mento e impedindo uma lucidez maior em torno de
cer tos te mas. Tra ta-se, por tan to, de uma ques tão que
precisa de esclarecimento, e esses fundamentos são
ab so lu ta men te es sen ci a is. A per gun ta é: a Alca é uma
co i sa ruim ou é uma co i sa boa? De tan to ou vir dis cur sos ira dos con tra a Alca, pos si vel men te de tan tos pro tes tos con tra os Esta dos Uni dos e con tra a po lí ti ca de
integração, muitas pessoas poderão partir do pressuposto, da idéia inicial, ao meu ver equivocada, de que
a Alca é o ter ri tó rio do de mô nio, o ter ri tó rio do mal, da
hecatombe, da destruição da economia brasileira.
Eu que ro aqui fa zer o re gis tro de uma re cen te vi si ta que fiz ao Uru guai, acom pa nha do de vá ri os par la mentares brasileiros, mexicanos, colombianos, venezuelanos, num encontro do Parlamento Latino-Americano em Montevidéu, o que nos propiciou
uma visita muito agradável e quase que íntima e pes soal ao Presidente do Jorge Batlle, do Uruguai, que
nos recebeu no Palácio, em clima de grande proximidade pessoal, de uma disposição de conversar muito
interessante. De tudo o que foi dito pelo Presidente
Jorge Batlle – eu já o conhecia pessoalmente como
senador uruguaio, como vizinho nosso de território,
de fron te i ra, no Rio Gran de do Sul –, hou ve uma fra se
que me mar cou enor me men te, que me cha mou mu i to
a atenção, por causa, principalmente, da grande sinceridade, da disposição e da energia que ele colocou
na frase. A fra se, é im por tan te que os bra si le i ros a co nheçam bem, para que possam fazer suas reflexões
em torno do tempo. O Presidente Jorge Batlle, do
Uru guai, dis se cla ra men te o se guin te: ”Nós que re mos
a Alca. O Uruguai acha que a Alca é uma coisa muito
boa, muito necessária, muito importante. O Uruguai
quer a Alca para ontem“. Ou seja, o Uruguai não só é
fa vo rá vel, não só acha que é mu i to bom, como ple i te ia
que a Alca aconteça o mais rapidamente possível.
Aí eu me dei conta, naquele momento, ao reconhecer tanta sinceridade nas palavras do Presidente
Jorge Battle, caro Presidente Senador Edison Lobão,
caríssimos Senadores, de que talvez a estratégia diplomática levada a termo pelo Brasil ao longo desses
últimos anos não tenha sido a mais acertada.
O Brasil partiu do pressuposto de que talvez
para os seus vizinhos – como o Uruguai, possivelmente a Argentina e quem sabe o Paraguai e outros
não vizinhos, mas próximos como o Chile –, para esses países a Alca seria semelhante ao que é para o
Brasil, ou seja, que para nós e para eles o problema
da Alca teria o mesmo tratamento, os mesmos efeitos
e conseqüências e seria sempre visto sob o mesmo
ângulo, sob o mesmo ponto de vista.
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E isso não é verdade. Para os uruguaios, a Alca
é uma coisa, para os brasileiros é outra coisa. Para a
Argen ti na e para o Chi le, a Alca tem uma de ter mi na da
conotação que não tem para o Brasil. As economias
menos industrializadas da América do Sul, baseadas
em alguns padrões de agricultura mais ou menos
qua li fi ca da, eco no mi as me nos com ple xas e mais sim ples, como a chilena e a uruguaia, têm grande in teresse e desejam rapidamente implementar a Alca.
Vou repetir, porque isso pode não ter sido bem
ouvido: para economias como a uruguaia e a chilena
há um de se jo e até uma ne ces si da de de rá pi da im ple mentação da Alca. Para eles, o acesso ao mercado
ame ri ca no, um mer ca do de tre zen tos mi lhões de con sumidores e que detém, em média, uma renda per
capita de US$20 mil, significa, sem dúvida, uma mu dança brutal em suas relações comerciais externas.
Esses países querem a Alca.

eco no mia bra si le i ra vem vi ven do nos úl ti mos anos. Se
o Chi le, por exem plo, faz um acor do com a Naf ta, com
os países que compõem o mercado comum da Améri ca do Nor te, Asso ci a ção de Li vre Co mér cio da Amé rica do Norte, se a Nafta, por exemplo, consegue de
certa forma estabelecer acordos bilaterais com países como o Chi le ou com a Argen ti na, tal como de se ja
o novo Ministro da Economia Domingo Caval lo, se guramente os investimentos que hoje estão dirigidos
maciçamente para o Brasil vão ser desviados para
esses dois países. O Bra sil so fre rá no to ri a men te uma
grande perda no volume de investimentos. E sofrerá
isso porque, evidentemente, os capitais vão buscar
países que estejam em vias de unificação com os
grandes mercados da América do Norte, principalmente com o mercado americano. Todo país que está
em via de unificação comercial passa a ser objeto in tenso e concentrado de investimentos.

E foi por não compreender essa particularidade,
esse ângulo específico da questão, que o Brasil cometeu alguns erros de tática e estratégia ao longo do
processo que recentemente vem sen do le va do adi ante. Um dos erros foi desconsiderar que para os outros
seria bom aqui lo que para o Bra sil se ria pro ble má ti co.
Nós temos uma economia industrializada, nós temos
uma economia complexa, nós temos uma economia
que tem muitas frentes de expansão comercial no
mundo inteiro, nós colocamos vários ovos em muitas
cestas pelo mundo, ou seja, o Brasil não tem um comér cio ex ter no con cen tra do ape nas nos Esta dos Unidos, ape nas na Eu ro pa, ape nas na Ásia ou ape nas no
Mer co sul. O Mer co sul re pre sen ta uma par ce la mi no ritária do nosso volume de comércio externo. Não somos ”mercodependentes“, como é, por exemplo, a
Argentina, como é, possivelmente, o Uruguai. Para
nós, há toda uma complexidade, há toda uma diversida de co mer ci al a ser as su mi da e a ser en fren ta da. De
modo que é completamente diferente para o Brasil e
para es ses pa í ses. Con se qüen te men te, a vi são es tratégica não era a de empurrar com a barriga, não era a
do iso la men to re tar da tá rio, não era ape nas a de di zer:
bem, a Alca, nós as si na mos, nós va mos le var a efe i to,
nós vamos efetivar, mas queremos que seja o mais
tarde possível. Está certo. Esse é o desejo do Brasil,
essa é a estratégia do Brasil, mas não era essa a estratégia dos nossos vizinhos e dos nossos associados do Mercosul.

Examinem, por exemplo, o que ocorreu com
Portugal e com a Espanha na dé ca da de 80. A dé ca da
de 80, que é tida pelo Brasil como década perdida,
quando não tivemos investimentos externos e os níveis de crescimento econômico foram absolutamente
medíocres, em alguns casos inclusive não houve
crescimento econômico, a década de 80 foi uma década de estagnação, de recessão econômica e de in flação. Não foi assim, por exemplo, no caso de Portugal e Espanha. Esses países tinham recentemente
entrado na União Européia, e a comunidade européia, naquele momento, evidentemente, era um mercado novo. E esse processo levou com que a Espanha tivesse, por exemplo, em menos de quatro anos,
cerca de US$80 bilhões de investimentos – muito
mais do que tem ocorrido no Brasil. Esses países,
aqueles que se unificaram ao grande mercado, esses
países que estavam em vias de unificação com o
grande mercado europeu, eles foram o pólo de atração dos investimentos. Os investimentos do mundo
inteiro para ali se dirigiram, para ali foram carreados.
Então, Espanha e Portugal passaram por um período
notável de expansão econômica, na década de 80,
simplesmente pelo fato de que eram uma possível
base de implantação de indústrias que iriam vender a
sua produção, as suas mercadorias para o grande
mercado da Europa, sem uma tarifa de proteção externa, sem barreias comerciais.
Pois isso, se acon te ce com o Chi le, por exem plo,
tem o mesmo impacto negativo sobre o Brasil. Ou
seja, o Chile passa a receber os investimentos; todas
as in dús tri as, prin ci pal men te as em pre sas mul ti na ci onais e as que estavam em vias de instalação no Bra -

Estamos diante da iminência, agora, de uma si tuação altamente desestabilizadora do Brasil, uma
grande ameaça para o fluxo de investimentos, de expansão econômica, para esse ciclo notável que a
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sil, vão se instalar no Chile, porque o Chile representará imediato acesso ao mercado americano, enquanto o Brasil, não! Logo, a preferência dos investimen tos será por aque les pa í ses que mais ra pi da men te abram as suas vias de co mér cio com o gran de mer ca do da Amé ri ca do Nor te, prin ci pal men te o mer ca do
dos Estados Unidos.
Ora, em acon te cen do isso, o Chi le e a Argen ti na
fazendo acordo em separado, o Brasil será profundamente desestabilizado e profundamente enfraquecido, perderá um grande potencial de negociação.
A questão que se coloca para o Brasil, portanto,
não é a de posicionar-secontra a Alca e nem de ver a
Alca como ter ri tó rio do de mô nio, da des tru i ção, da he catombe universal. O que o Brasil precisa se perguntar e definir, numa estratégia correta e adequada, é,
primeiro, o que deseja negociar no âmbito da Alca; o
que é fun da men tal ne go ci ar para que pos sa mos re a lizar esse pro ces so de in te gra ção de toda a Amé ri ca. E
aí há pontos cruciais, sem os qua is o Bra sil, evi den temente, não poderá ingressar na Alca, sem os quais a
Alca realmente não interessa para o Brasil – a questão do aces so do aço ao mer ca do ame ri ca no, do suco
de laranja, a existência de subsídios que tornam eco nomicamente inviáveis os nossos produtos agrícolas
no mercado americano, a existência de barreiras não
tarifárias, baseadas em instruções fitossanitárias ou
baseadas, muitas vezes, em alegações de legislação
trabalhista e dumping, o chamado dumping social.
Então, esses elementos básicos de negociação
é que devem dar fundamento a um processo duro,
frontal de negociação com os Esta dos Uni dos, e di zer
que esses elementos são absolutamente imprescindíveis e indispensáveis a que o Brasil realmente dê
conseqüência à implementação da Alca. Portanto,
não se trata de uma questão de data, nem se trata de
uma ques tão ser em 2003, 20004 ou 2005; tra ta-se de
uma questão de negociação, de dura negociação diplomática e comercial, de competente e eficaz negociação diplomática e comercial. Obter ganhos nessa
negociação, obter as compensações necessárias,
essa é que é a discussão que se deve fazer.
Não tenho visto no Congresso Nacional o foco
nes sa vi são. O foco tem sido ape nas: re tar da, re tar da,
retarda. Não. Parece-me que o problema não é retardar. Obtidas as exi gên ci as bra si le i ras, na mesa de negociações, aí não há por que retardar. Não feitas as
concessões por parte dos Estados Unidos às exigências brasileiras, aí também não há por que entrar na
Alca. A questão não é o prazo; a questão é o que negociar e o que in te res sa ao Bra sil. Efe ti va do o acor do,
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nos padrões e no modelo que interesse à economia
brasileira, evidentemente que a questão do prazo
passa a ser rigorosamente uma questão secundária.
Então, eu diria que, se fizermos isso com clareza, com uma convicção e com uma visão de futuro
mais abrangente, o Brasil pode, sim, ver a Alca não
como um monstro, uma muralha que se coloca à sua
frente, mas, possivelmente, pode ver a Alca até como
um de sa fio ex tre ma men te posi ti vo para o nos so fu tu ro.
Valho-me sempre de um livro que considero
uma Bí blia do Sé cu lo XX, a gran de cha ve de com pre ensão histórica deste Século XX, que é o livro “A Era
dos Extremos”, do historiador marxista Eric J. Hobsbawn. Ele, sem peias, sem meias palavras, de maneira que interpreto como de maneira inequívoca, diz
claramente o seguinte: que o Século XX conheceu
momentos de profunda depressão, de instabilidade
econômica, de instabilidade política, de guerra e des truição, quando os fluxos de comércio externo secaram. E ele mostra claramente que, ”de 1890 a 1913,
antes da Primeira Guerra Mundial, o comércio mundial quase que dobrou, ou mais que dobrou. Depois de
1948, ao final da Segunda Guerra, até 1970 o comércio mundial quintuplicou.“ Portanto, os períodos de
paz, progresso e desenvolvimento do mundo são
marcados por intenso fluxo de comércio. E ele diz:
”entre 1913, antes do início da Primeira Guerra Mundial, e 1948, três anos após o fim da Segunda Guerra
Mundial, os volumes de comércio externo entre nações praticamente estagnaram, ou até regrediram.“
Ou seja, é a ine xis tên cia de co mér cio que leva o mun do à instabilidade, à guerra e à destruição. E, por tanto, uma interrupção brusca do processo de globalização é pior, para efeitos da economia mundial e para a
ameaça às economias periféricas, do que a continuidade desse processo. A questão é: queremos, diante
desse processo, assumir frontalmente, de maneira
corajosa, eficaz e eficiente, os meios corretos de enfrentá-lo, ou seja, negociando os pontos cruciais – o
aço, o suco de laranja, a agricultura, o subsídio e as
barreiras não-tarifárias -, discutindo isso de maneira
concreta e dura na mesa de negociações, ou queremos en fren tar isso com aque la par te da ana to mia hu mana, chamada barriga e que alguns usam apenas
para empurrar as coisas.
O Brasil seria, portanto, o País do ”empurra-com-a-barriga“? Essa é, a meu ver, a gran de ques tão. Esse é o dilema brasileiro quanto à Alca.
Fica provado, cada vez mais, que essa não é
uma era de catástrofes,decadência, mas é de desafios. Podemos ir para o buraco ou podemos, quem
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sabe, nos libertar e nos emancipar. Resta saber que
tipo de caminho queremos adotar: se o caminho da
coragem ou o da acomodação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior, último
orador inscrito.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sempre faço ques tão de lembrar que ”acreanos são os que nascem no
Estado do Acre e os que fa zem op ção por sua ci da da nia“. Acreanos são, assim, também os que lá chegaram para trabalhar, construir e lutar pelo progresso
daquela valorosa porção do território nacional.
Por isso, toda a sociedade acreana, principalmente seus círculos intelectuais e os ligados à Justiça, está jubilosa com a homenagem prestada pelo
prestigioso jor nal Brazilian Time e pela conceituada
instituição Norberto Gauer Eventos & Promoções ao
insigne coestaduano, nascido no Rio de Janeiro, mas
há qua tro dé ca das ali ra di ca do, Jor ge Ara kén Fa ria da
Silva, a quem conferiram o valioso troféu ”Melhores
da Advocacia Brasileira“.
Trata-se de uma das mais cobiçadas honrarias
destinadas aos profissionais de Direito em nosso
País. E merecê-lasignifica o reconhecimentode notáveis saberes jurídicos e da observância das mais estritas normas éticas no desempenho de suas nobres
e espinhosas missões.
Parafraseando uma luminosa aula de civismo,
que nos foi dada pelo saudoso Senador Rui Barbosa,
citada pelo Dr. Jorge Arakén no discurso que pronunciou ao receber o galardão: tal honra não me cabe
ape nas em sua pes soa, pois só o seu Esta do, o nos so
Estado do Acre, poderá recebê-la condignamente.
Porque todos os acreanos conscientes festejaram,
com ele, a conquista.
A vida de Jorge Arakén Faria da Silva é, de fato,
uma sucessão de vitória e afirmações – morais, cívicas e profissionais –, todas elas marcadas pela dignida de e pelo em pe nho em fa zer so be ra nos os pos tu la dos do Direito.
Sua car re i ra de ad vo ga do foi cedo in ter rom pi da,
para ce der lu gar ao se re no e fir me juiz, que gal gou os
mais importantesdegraus da ma gis tra tu ra do Estado,
até aposentar-se como Desembargador do Tribunal
de Jus ti ça, sem pre pa u ta do pelo res pe i to às par tes, à
sociedade e às leis.
Seu discurso de agradecimento à homenagem
é uma pá gi na que com bi na a mais fina ora tó ria, a só li -
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da cultura e o mais magnífico embasamento jurídico,
virtudes que dele fizeram um dos mais destacados fi lhos da Amazônia.
Gostaria de ler integralmente, nesta tribuna,
para que ficasse eter ni za do nos Ana is do Se na do Fe deral, o brilhante pronunciamento do Dr. Jorge Arakén, mas os limites re gi men ta is do tempo a mim deferidos impedem tal desiderato.
Não posso, entretanto, eximir-me de destacar,
ao me nos, a ci ta ção fe i ta pelo la u re a do na so le ni da de
do Maksoud Plaza Hotel, na capital paulista, quando
buscou, em Dirceu Rodrigues, a vivência de que ”a
Justiça é a vontade constante e perpétua que dá a
cada um o que é seu“.
E nin guém me re ce mais que Jor ge Ara kén Fa ria
da Silva uma homenagem como a que hoje faço eco ar neste plenário, o reconhecimento de seu talento,
sua éti ca ir re mo ví vel e sua de di ca ção à ca u sa da Jus tiça.
Por todo o exposto, acredito que, na próxima
oportunidade em que houver deliberações na Ordem
do Dia, o Senado, a legítima Casa da Federação Bra sileira, onde os Estados se fazem representar igualitariamente, aprovará o requerimento que foi lido há
pou co pela Mesa. Esta rá en dos san do, des tar te, a lou vação promovida pelo magno certame ao grande jurista acreano.
Rogo à Presidência que có pia des te meu dis cur so seja encaminhada ao homenageado, juntamente
com a futura comunicação protocolar, da esperada
aprovação do requerimento hoje proposto à aprovação dos meus ilustres Pares. Estou certo de que a ini ci a ti va me re ce a mais ir res tri ta e de fi ni ti va apre ci a ção
de todos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não há
mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador José Fo gaça.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 189, DE 2001
Requeiro, nos termos do art.. 5º, § 2º da Constituição Federal e art.. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, seja solicitada ao instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária -INCRA, por intermédio do Ministro Extraordinário da Política Fundiária, os esclarecimentos, a seguir especificados, com
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relação às ações daquela autarquia no Estado de
Mato Grosso:
1) Quais as áreas do Incra que tiveram
os títulos cancelados no âmbito do Estado?
2) Em quais municípios mato-grossenses se encontram essas áreas?
3) Quem são os proprietários dessas
áreas?
Sala das Sessões, em 11 de abril de 2001. –
Senador Antero Paes de Barros.
À Mesa para decisão.
REQUERIMENTO Nº 190, DE 2001
Requer informações sobre a regulamentação da Lei nº 9.454/97, ao Ministério da Justiça.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador Jáder Barbalho,
Com fundamento no disposto no § 2º do art. 50
da Constituição Federal e tendo em vista o que dispõe o art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência submeta à deliberação da Mesa Diretora, pedido de informação, ao
Ministério da Justiça, a respeito das seguintes questões relativas à regulamentação e implementação
da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, que institui o
Número Único de Registro de Identidade Civil e dá
outras providências“:
1 – Qual a situação atual da proposta de Decreto de regulamentação da Lei?
2 – Existe algum impedimento a que o Senhor
Presidente da República decrete a regulamentação
da lei? Qual (is)?
3 – Que obstáculos o Ministério está encontrando na regulamentação da lei, que possam esclarecer e justificar o atraso na implementação de suas
disposições?
4 – Que prazo o Ministério da Justiça estima
para a decretação da regulamentação da Lei?
5 – Que medidas vêm sendo tomadas pelo Ministério da Justiça com vistas à implementação do
Número Único de Registro de Identidade Civil’
6 – Que or ga nis mo do Mi nis té rio da Jus ti ça está
incumbido da regulamentação e implementação da
Lei?
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7 – Foram incluídos no Orçamento de 2001 a
provisão dos meios necessários à sua implementação? E o cronograma de implementação?
8 – Que medidas estão sendo tomadas. tendo
em vista o art... 6º da Lei?
Justificação
A Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, prevê, em
seu § 5º prazos para a sua regulamentaçãoe para iní cio de sua implementação: 180 dias, no pri me i ro caso
e 360 dias, no segundo. O art. 6º estabelece em 5
anos, con ta dos da pro mul ga ção da Lei, o pra zo de va lidade dos documentos de identificação, hoje vigentes. Findo esse prazo, perderão a validade os documentos com ela em desacordo.
A Comissão nomeada pela Portaria MJ nº 146,
de 7 de abril de 1997, mesmo dia da sanção da Lei,
portanto, para elaboração do Projeto de Decreto de
regulamentação cumpriu sua missão, dentro do prazo, segundo informações de que disponho.
Esse Projeto foi despachado à Secretaria de
Assuntos Legislativos e à Assessoria Jurídica do Ministério, para uma revisão, ali permanecendo até junho de 1998, segundo informações que me chegaram. Retornando à Comissão, esta respondeu, prontamente, aos 45 questionamentos levantados por
aqueles órgãos, adotando as sugestões que julgou
pertinentes.
Simultaneamente, a Coor de na ção da Comissão
mantinha entendimentos e tomava medidas práticas
envolvendo os Ministérios da Justiça, da Saúde e da
Previdência Social, bem como a Caixa Econômica
Federal, visando a implementação da Lei.
Em dezembro de 1998, a Comissão foi dissolvida, pelo Ministro Renan Calheiros. Desde então, não
mais tive informações sobre o andamento dos trabalhos.
O art. 4º dispõe que seja incluída, na proposta
orçamentária do órgão central do sistema (Sistema
Nacional de Identificação Civil), a provisão dos meios
ne ces sá ri os e o cro no gra ma de sua im ple men ta ção e
manutenção.
Ao elaborarmos o projeto que deu origem à Lei
em ques tão, ti ve mos o cu i da do de es ta be le cer pra zos
es pe cí fi cos para a sua im ple men ta ção, bem como determinar a provisão de recursos para tal, preocupados em não deixá-los ao arbítrio dos executores.
Entretanto os primeiros desses prazos – os que
tratam da regulamentação da Lei e do inicio de sua
implementação – já se extinguiram sem que tenham
sido cumprida essas determinações. O receio é de
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que o terceiro, também o seja, caindo a Lei no esquecimento, o que consideramos inconcebível e inaceitável: Se votamos leis é para que sejam cumpridas!
Em contraposição, a imprensa chegou a divulgar a disposição da Secretaria da Receita Federal de
reemitir o Cartão de Identificação do Contribuinte
Pessoa Física – CIC/CPF, que contém mais de 100
milhões de inscritos, e a Justiça Eleitoral já manifestou a intenção de reemitir o Titulo de Eleitor, também
com mais de 100 milhões de inscritos, para agregar-lhe elementos como foto, número da identidade,
impressão digital e/ou assinatura do portador etc.
Des tar te, Se nhor Pre si den te, en ca re ço que este
Requerimento seja apreciado, o mais breve possível,
pela Mesa Diretora, e encaminhado ao Senhor Ministro da Justiça, a fim de que obtenhamos uma rápida
resposta e possamos tomar as providências que se
recomendarem.
Sala das Sessões, 11 de abril de 2001. – Senador Pedro Simon.
À Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do art. 216, III, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que designou a Senadora Emilia Fernandes, na qualidade de Presidente
do Gru po Par la men tar Bra sil/Re pú bli ca Po pu lar e Democrática da Coréia, para visita oficial a Pyongyang,
ca pi tal da que le país, no pe río do de 13 a 21 de abril do
corrente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, dentro do
pra zo, as con tas pres ta das pelo Pre si den te do Su pre mo Tribunal Federal e pelos Presidentes dos Tribunais Superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal
Su pe ri or do Tra ba lho, Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral e Superior Tribunal Militar), em obediência ao disposto no
art. 56 da Lei Complementar n.º 101, de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).
Os ex pe di en tes fo ram au tu a dos como Ofí cio CN
n.º 2, de 2001 e vão ao Tribunal de Contas da União,
para parecer prévio, nos termos dos arts. 56 e 57 da
referida Lei Complementar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que também recebeu,
dentro do prazo, as contas prestadas pelo Presidente
do Tribunal de Contas da União, em obediência ao
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disposto no art. 56 da Lei Complementar nº 101, de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
O expediente foi autuado como Ofício CN nº 3,
de 2001, e vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para os fins no dispos to no § 2º do art. 56 da re fe ri da Lei Com ple men tar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os Srs.
Senadores Sérgio Machado, Lúcio Alcântara e Ademir Andrade enviaram discursos à Mesa para serem
publicados, na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. SÉRGIO MACHADO (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, den tre os es senciais e indispensáveis atributos necessários ao
exercício da atividade política, destaca-se, sem dúvida alguma, o sen so de opor tu ni da de. Dele de pen de o
êxito ou fracasso na tomada de decisões. Nele reside
a facilidade ou não de implementá-las.
Com pe te a nós po lí ti cos, por tan to, a sen si bi li dade e a responsabilidade de zelar, permanentemente,
para que as medidas certas sejam adotadas no momento certo, sob pena de não as vermos jamais con cretizadas.
Nesse con tex to, as cir cuns tân ci as pe cu li a res do
momento institucional – tanto no Brasil como em vários Países – que ora vivemos estão aí a nos apontar,
mais do que nunca, a oportunidade de realizarmos
agora a tão necessária revisão de nossas regras eleitorais e partidárias.
O PSDB encara como prioritária a retomada
ime di a ta dos de ba tes acer ca das pro pos tas que com põem a Reforma Política, por entender que a hora é
esta; que seu en fren ta men to é ine vi tá vel e ina diá vel.
Falo não apenas em nome de meu partido – em
cuja pauta a Reforma Político-Partidária há muito se
insere como prioridade absoluta –, mas também em
meu próprio nome, manifestando meus anseios na
qualidade de cidadão, de Senador da República e de
ex-Relator da Comissão Especial destinada a examinar a matéria no Senado Federal.
Precisamos ter a habilidade de reconhecer as
deficiências do sistema atual, para que os coloquemos imediatamente em pauta. Temos de acabar com
o personalismo que marca hoje o meio político e partirmos para o fortalecimento definitivo de nossos partidos.
A Reforma Política é um longo processo que se
iniciou há mais de cinco anos aqui no Congresso e
que hoje considero madura o suficiente para ser retomada de forma democrática e res pon sá vel. Te mos de
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retomar a Reforma Política ainda neste semestre
para que as no vas re gras já es te jam em vi gor nas ele ições de 2002.
Bem sabemos que o Governo, a sociedade e as
próprias agremiações partidárias es tão des con ten tes
com a realidade atual. Todos cobram de nós, parlamentares, uma atitude urgente e incisiva a esse respeito.
Desde a referência explícita e pontual do Presidente da República, expressa já em diversas opor tunidades ao formular apelos para a prioridade que
deve merecer a reforma político-partidária, praticamente todas as lideranças nacionais têm se manifestado no mesmo sentido.
É a hora de os Três Poderes e da sociedade se
darem as mãos nesse projeto nacional! É inviável
continuarmos convivendo com esse quadro de total
instabilidade e de crescente fragilização dos partidos políticos. É inadmissível que sigamos permitindo
que as Casas do Congresso se transformem em
palco de disputas. Não é mais possível permitirmos
que a classe política seja alvo de incredulidade.
Para tanto, precisamos agir com rapidez, fir meza e rigor, principalmente no que concerne aos pontos que formam a espinha dorsal de tais mudanças:
o financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais; a fidelidade partidária; a cláusula de
desempenho com federação de partidos; a proibição
de coligações nas eleições proporcionais e o sistema de listas.
Retomemos a Reforma por esses cinco pontos
e poderemos, assim, proceder às demais alterações
em breve. Sem essa pauta mínima, a reforma não
anda. Sem isso, vai ser meia-sola, arremedo de mudança.
Não podemos compactuar com a tese de que
nos basta apenas re ver as li nhas ge ra is da le gis la ção.
Não podemos permitir que tal reforma se esgote em
meia dúzia de pífias alterações, que, em nome de
acordos sejam eles quais forem, se traduza numa
acomodação de retalhos mal acabados.
O PSDB considera que a Reforma Política se
deva fazer de forma cabal. Para nós, a prioridade dos
temas aqui abordados é irredutível e inegociável.
Acreditamos numa ação emergente que os contemple de forma integrada desde já.
Só as sim, com o uso do sen ti do crí ti co e au to crí tico, nós, membros de todos os partidos, sem exceção, haveremos de chegar, de forma inteligente e de mocrática, à formulação institucional capaz de pro-
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porcionar uma verdadeira Reforma Política neste
país.
Temos de deixar para trás a crise política que
quase paralisou o Congresso. Forças diferentes em
seus programas, mas reunidas em um acordo sem
precedentes na história política brasileira, viraram,
nas palavras da mídia, simples veículos de uma selvagem disputa por espaço no Congresso.
Pouco se disse sobre uma já tardia revisão das
regras do jogo político atual. Pouca atenção se dá
aos incessantes exemplos internacionais recentes,
como as últimas eleições nos Estados Unidos e na
Argentina.
Esta bandeira antiga do P-S-D-B, uma Reforma Política ampla, dessa vez não pode ser tão gradual. O caráter urgente que ganhou faz dela a mãe
de todas as reformas – a reforma das reformas. É
dela que pode e deve sair o fortalecimento das instituições democráticas, principalmente dos partidos.
Ao assomar hoje a esta tribuna, faço-o convicto de que nossa credibilidade e nossa força se encontram seriamente ameaçadas pela carência de
instrumentos adequados ao desempenho de nossas
responsabilidades perante a Nação.
Temos agora nossas atenções voltadas para
desdobramentos de uma nova conjuntura, de um
novo contexto no equilíbrio de forças que se definiram no Congresso Nacional, função das recentes
acomodações partidárias e do conseqüente redimensionamento de interesses locais e nacionais.
Outras mudanças, também necessárias, no
entanto menos urgentes e estratégicas, poderiam
ser feitas: definição de novos prazos de filiação e
domicílio; duração de mandatos; calendários de eleições e posses; suplência; adoção do voto facultativo; registros de candidaturas; número de vereadores; utilização das urnas eletrônicas.
Caso prevaleçam as regras atuais, continuaremos sujeitos a práticas como o corporativismo e o
”personalismo selvagem“. É fundamental que o interesse nacional se sobreponha ao individual.
O caráter transitório dos acordos políticos leva
o cenário nacional a vícios que só serviram, ao longo dos anos, para abalar a imagem das instituições
partidárias e do homem público. Se não quisermos
pagar o preço de sermos acusados pelas gerações
futuras de ter perdido esta oportunidade histórica de
mudar as regras do jogo, temos de agir já.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo, neste
momento, a tribuna do Senado Federal para registrar
o transcurso de uma data que, por sua relevância,
merece nossa consideração, a cada ano: o Dia Mundial da Saúde.
Nessa data, 7 de abril, homens e mulheres de
todo o Planeta têm sido instados, nos últimos 53
anos, a re fle tir so bre a sa ú de e a ma ni fes tar sua pre o cupação em relação aos problemas que afetam esse
setor vital para todos os seres humanos.
Todos nós reconhecemos que a saúde é um
dos setores mais vulneráveis da vida nacional e que
são imensas as dificuldades nele existentes. São
denunciados, à exaustão, males crônicos tais como
sucateamento da infra-estrutura pública de saúde,
escassez de recursos, precariedade de acesso e
demora de atendimento, desperdício e falta de racionalidade no uso de verbas, fraudes, carência de profissionais da área e de medicamentos, desnutrição
infantil, altas taxas de mortalidade infantil e materna,
reemergência de doenças infecto-contagiosas, saneamento básico precário, e outros.
Embora reconheça que esses problemas ainda
não tiveram a solução almejada, seria injusto não
reconhecer que, em épocas passadas, sua gravidade já foi bem maior.
O Governo vem se empenhando em reorganizar institucionalmente o setor, acelerando a plena
implantação do Sistema Único de Saúde – SUS. A
descentralização e a desconcentração de ações,
medidas que visam a consolidação do SUS, estão
sendo efetivamente implantadas, com a transferência, para Estados e Municípios, das atribuições anteriormente a cargo do Ministério da Saúde.
O SUS abrange atualmente uma rede de
56.642 unidades, entre ambulatórios, postos e hospitais públicos e privados. Além disso, é o único sistema público do mundo a garantir assistência in tegral aos pacientes renais crônicos, aos portadores
de câncer e de vírus HIV.
Segundo dados do Ministério da Saúde, o SUS
gasta 100 dó la res por ano com cada bra si le i ro aten di do pelo sistema. Aproximadamente 70% dos gastos
com o SUS dependem de ver ba fe de ral. Do per cen tual restante, 20% são repassados pelos Estados e
10% pelos Municípios.
São re a li za dos atualmente na rede ambulatorial
do sistema 350 milhões de atendimentos/ano, em
média. Esses procedimentos abrangem desde a
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atenção básica aos pacientes, consultas e primeiros
socorros, até atendimentos ambulatoriais de alta
complexidade.
Com relação aos hospitais, 6.493 deles (entre
públicos, filantrópicos e privados) são credenciados
pelo SUS, com a oferta de 487.058 leitos.
Sr. Presidente, o último cruzamento de dados
feito pelo Ministério da Saúde indica que, no ano
2000, foram realizadas 250 milhões de consultas.
Desse total, 165 milhões são de atenção básica e 85
mi lhões de con sul tas es pe ci a li za das. Ocor re ram também 200 milhões de exames laboratoriais, 6 milhões
de exames de ultra-sonografia e 79 milhões de atendimentos de alta complexidade.
Srªs e Srs. Senadores, são, sem dúvida, perceptíveis os resultados das mudanças efetuadas no
planejamento, gestão e financiamento dos programas de saúde, no País, principalmente no campo da
assistência básica de saúde.
Cumpre reconhecer, porém, que, na saúde,
como nas outras áreas, existe um grande desequilíbrio entre as diferentes regiões de nosso País. É significativa a diferença na quantidade de médicos e
hospitais existentes entre as regiões mais pobres e
as mais desenvolvidas. Persistem também deficiências na rede e faltam equipamentos necessários
para garantir uma assistência de qualidade, com
inegáveis prejuízos ao andamento dos inúmeros
programas implantados nos últimos 5 anos.
Segundo o atual Secretário de Assistência à
Saúde, Renilson Rehen, carências orçamentárias
emperraram o andamento do processo no estágio
inicial da reestruturação do setor, necessária para
dar cumprimento às normas constitucionais, e são
grandes as dificuldades de se reconstruir ”uma lógica de rede assistencial“.
O programa que reforçou os equipamentos e
condições hospitalares do SUS, o Reforsus, só foi
iniciado em 1977, 7 anos depois da implantação do
Sistema Único de Saúde. Entre 1998 e 1999, foram
aplicados R$150 milhões de reais nas unidades de
urgência e emergência do País e R$100 milhões em
construções e reaparelhamento de maternidades.
No ano 2000, mais R$130 milhões foram destinados
a esses fins.
Na avaliação das autoridades do setor, a criação do Fun do de Ações Estra té gi cas e de Com pen sa ção – Faec, em 1999, foi outra estratégia adotada
para dinamizar o SUS. Esse fundo define os recursos
fe de ra is para o cus te io do sis te ma, em todo o País. Na
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prá ti ca, o Faec arca com os pa ga men tos dos pro ce di mentos de alta complexidade, não disponíveis em todos os es ta dos da Fe de ra ção, tais como trans plan tes,
exames para pacientes com câncer, e outros.
Em 2001, do total de R$13,5 bilhões de re a is previstos no Orçamento da União para o SUS, R$3, 5 bilhões estão destinados a investimentos em serviços
de prevenção, acompanhamento e consultas, e R$10
bi lhões vão para ca sos de mé dia e alta com ple xi da de.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, seria impossível de ta lhar nes te pro nun ci a men to to dos os programas e projetos atualmente existentes na área da
Saúde, pois são de considerável abran gên cia. Men cionar alguns, como o de Assistência à Saúde, Assistência Farmacêutica, Aquisição e Distribuição de Me dicamentos, Cân cer do Colo Ute ri no, Di a be tes, Do ençasCardiovasculares, DST e AIDS, Agentes Comunitários de Saúde, Saúde da Família, Sangue e He moderivados, Saúde do Idoso, Saúde Mental, Saúde
Ocu lar, Tu ber cu lo se, já nos per mi te cons ta tar sua amplitude.
Evidentemente há programas prioritários. O
Programa de Agentes Comunitários de Saúde –
Pacs e o Programa Saúde da Família – PSF estão
entre as principais, pois orientam a população sobre
como se proteger contra doenças e prestam assistência aos que necessitam, em todas as regiões do
País.
No Pacs, o Ministério da Saúde incentiva a
contratação de pessoas da própria comunidade
para exercerem a função de agentes comunitários.
Treinados, esses agentes vão de casa em casa
para transmitir informações e noções básicas de
saúde, identificar problemas e acompanhar pro cedimentos de saúde.
O Pacs conta hoje com 154.652 agentes atuando em 4.662 Municípios, nos quais residem 88
milhões 925 mil pessoas, cerca de 54,24% da população brasileira.
Integrado ao Pacs, funciona o Programa Saúde da Família. O PSF é, na verdade uma estratégia
para construir um novo modelo de atenção à saúde
no Brasil, com ênfase nas ações de promoção e prevenção, rompendo com a lógica ultrapassada e pouco eficaz de um modelo oneroso, centrado na doença e na hospitalização.
Esse programa vincula a um determinado número de famílias de uma comunidade,equipes de sa úde, formadas por médico, enfermeiro, auxiliar de en fermagem e agentes comunitários, humanizando e
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melhorando a eficácia do atendimento prestado à
nossa população, sobretudo nas regiões mais carentes do País.
O PSF conta atualmente com 11.772 equipes,
atuando em 3.266 Municípios, onde vivem 40 milhões
613 mil pessoas, cerca de 24,77% da nossa população.
É clara a intenção governamental de humanizar
os procedimentos de saúde e de melhorar o atendimento aos usuários. Nos últimos anos, foram promovidas várias campanhas nacionais de Mutirões de Ci rurgias Eletivas, com o objetivo de aumentar a oferta
desses procedimentos. Inúmeras foram as cirurgias
de catarata, de redução da cegueira em decorrência
da retinopatia diabética, de próstata, de varizes, de
transplante ósseo, de hérnia, realizadas sob a forma
de mutirão, reduzindo as filas de espera e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.
Muitas outras ações merecem destaque. Gostaria de mencionar às que se destinam à redução da
mortalidade infantil e materna, à atenção à saúde da
mulher e do idoso, à fiscalização sobre a qualidade
e o preço dos medicamentos, aos medicamentos
genéricos, à regulamentação de hemoderivados, e
outras que tantos benefícios têm trazido à nossa população.
Gostaria de destacar ainda a excelência das
ações de combate às DST e Aids, que possibilitaram não só a estabilização do número de casos novos de Aids e do risco de infecção pelo HIV, como
também a redução da letalidade e da mortalidade
dos portadores dessa doença.
Sr. Presidente, eu, que juntamente com inúmeros membros desta Casa, lutei tanto para que o Brasil tivesse uma legislação moderna sobre transplante, para minimizar o drama de milhares de brasileiros que necessitam da doação de órgãos e tecidos
para sobreviver, não poderia deixar de enfatizar,
nesta oportunidade, a importância da criação do
Sistema Nacional de Transplantes e da realização
de campanhas educativas e de conscientização da
população. Graças a essas iniciativas têm aumentado significativamente as doações de órgãos e tecidos no País, possibilitando o atendimento de um
maior número de pacientes e a redução das longas
filas de espera.
Por fim, gostaria destacar a questão da saúde
mental. Abordar essa questão me permite voltar ao
motivo que me trouxe a esta tribuna, no dia de hoje,
o transcurso do Dia Mundial da Saúde. Quero mani-
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festar minha satisfação em ver que o tema central
escolhido pela OMS para reflexão nessa data foi
”Saúde Mental: cuidar SIM, excluir, NÃO“. Assunto
esse que tanto trabalhei neste Senado Federal.
A oportunidade do tema não poderia ser maior,
nem a oca sião mais pro pí cia. Nos úl ti mos dias, o Con gresso Nacional aprovou o Projeto de Lei nº 3657-D,
de 1989, que dispõe sobre a proteção e os direitos
das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo as sis ten ci al em saúde mental, em
nosso País.
A importância dessa aprovação é inconteste.
Nos últimos anos, foram criados 250 serviços comunitários, no País, denominados Centros de Atenção
Psicossocial. A iminência da aprovação da Lei levou
ao estabelecimento da meta governamental de implantar, já em 2001, 150 novos Centros como esses
para que os municípios com população acima de 70
mil habitantes estejam cobertos. Está prevista também a implantação de 200 módulos de rede de serviços residenciais terapêuticos, especialmente di recionados para a população residente em macrohospitais psiquiátricos.
Srªs e Srs. Senadores, ao concluir este pronunciamento, gostaria de parabenizar a Organização Mundial da Saúde por ser, nos últimos 53 anos,
a voz moral e a liderança técnica para investir na saúde das pessoas, incentivando o combate às doenças e à ”má saúde“ e promovendo sistemas de saúde sustentáveis e eqüitativos, em todo o Planeta.
Gostaria, finalmente, de parabenizar o Presidente Fernando Henrique Cardoso e, em particular,
as autoridades da área de Saúde nas três esferas de
Governo, Federal, Estadual e Municipal, engajadas e
comprometidas com a implantação de ações e com a
reestruturação do setor, pelos esforços que vêm sendo empreendidos e pelos índices positivos já alcançados.
Há, cer ta men te, um lon go ca mi nho a ser per cor rido antes que serviços de saúde de qualidade estejam ao alcance de toda a nossa população. Porém,
com determinação e vontade política, os desafios se rão vencidos, os preceitos constitucionais cumpridos
e os cidadãos e cidadãs brasileiras terão acesso uni ver sal, igua li tá rio e gra tu i to às ações e ser vi ços para a
pro mo ção, pro te ção e recuperação da saúde, garantidos pela Carta Magna.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à Tribuna
do Se na do Fe de ral para fa zer bre ves co men tá ri os sobre a forma efetiva de participação da população no
processo de crescimento da economia brasileira.
O Governo Federal, por meio de uma tributação
abusiva, tem contribuído de várias maneiras para
uma penalização da população, sobretudo as camadas de baixa e média renda da sociedade.
O Se na do Fe de ral apro vou um Pro je to do Se nador Paulo Hartung, que garante o reajuste da tabela
do Imposto de Renda, que se mantém até os dias de
hoje, em valores de 1995. Isso tem gerado uma maior
ar re ca da ção do im pos to ao obri gar tra ba lha do res, antes isen tos, a pa gar , in clu si ve com des con to na fon te.
E ainda, aqueles que já pagavam, passam a recolher
ainda mais, mudando para faixas superiores de descon to. Essas es per te za do Go ver no pe na li za so bre tudo a classe média e trabalhadora.
Um trabalhador que ganha hoje R$1.155,65
desconta na fonte R$38,25 mensais, quando deveria
ser isento do Imposto de Renda. Já um trabalhador
que ganha R$4.000,00 desconta R$740,00 na fonte,
quando deveria descontar R$637,34.
O Projeto do Senado, está na Câmara dos Deputados com pedido de urgência, mas o Governo
esforça-se em barrá-lo. E vejam Srªs e Srs. Senadores, tenta impedir a urgência do projeto na forma
costumeira junto a sua base aliada. Fala-se até em
ameaças de não liberar recursos das emendas ao
orçamento dos parlamentares governistas que apoiarem a tramitação urgente do projeto. Se considerarmos que, na maior parte, os recursos das emendas de parlamentares ao Orçamento da União são
para investimentos em suas bases, tais com: postos
de saúde, escolas, equipamentos de hospitais, estradas vicinais, tratamento de água e construção de
rede de esgoto, com essa atitude, o Governo impõe
escolher entre duas formas de penalizar a população pobre. Uma, continuar cobrando imposto baseado numa tabela que deveria ser reajustado em quase 30%, outra, retendo recursos, que visam atender
a necessidades das pequenas cidades, das periferias, portanto, da população mais necessitada.
Aumentar a arrecadação do Imposto de Renda
com conta recaindo na classe média tem sido tarefa
fácil para o Governo, que, inclusive, não demonstra o
mesmo empenho em cobrar dos grandes sonegadores que exploram o trabalhador e não pagam os impostos e contribuições legais.
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A dívida ativa da União, chegou no final do ano
2000 em nada menos do que R$125,7 bilhões. Isto
equivale a 11.5% do PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no País. Se listarmos os dez maiores
devedores da União, podemos obter um valor de R$
15 bilhões de reais, mais de 10% do total. Empresa
com o Banco Econômico, que recebeu dinheiro do
Proer, deve mais de R$1 bilhão. Em 1995 essa dívida
era de R$16 bilhões e hoje corresponde a apenas o
valor devido por 10 ou 11 grandes empresas.
Veja a con tra di ção, Sr. Pre si den te, o mes mo Gover no que é ca paz de su gar o tra ba lha dor ao não atu alizar a tabela do Imposto de Renda, objetivando aumen tar o seu ca i xa, que sa be mos, para pa gar os ju ros
es cor chan tes da dí vi da ex ter na, não usa da sua ca pa cidade para cobrar os grandes sonegadores.
É bom lembrar que no final do ano 2000 o Congresso Nacional disponibilizou um excelente instrumento de combate à sonegação fiscal, pois possibilitou a que bra do si gi lo ban cá rio quan do ocor rer in dí ci os
de sonegação apurados pelo cruzamento dos dados
da CPMF com a declaração do Imposto de Renda.
Na época o Governo alardeava aos quatro
ventos que já tinha o nome de aproximadamente seiscentas pessoas física e jurídicas que teriam o sigilo bancário quebrado. Passado quatro meses, não
se tem uma única notícia de que algum grande sonegador tenha ressarcido ao Erário os tributos não
pagos.
Vale destacar que a CPMF – cuja arrecadação
anual equivale a mais ou menos o devido por esses
10 grandes sonegadores – tem sido desviada de
suas finalidades sociais. Quem paga a CPMF são
todos os brasileiros que movimentam contas bancárias. Compete dizer que originalmente essa contribuição foi criada para ampliar os investimentos na área
da saúde. Foram inúmeras as denúncias de desvio
da sua finalidade ao longo da sua existência. Recentemente o Governo propôs o reajuste dessa contribuição que era de 0,30% para 0,38%, objetivando
com isso contribuir para a formação do fundo de
combate à pobreza, que resultou de uma Comissão
aqui do Senado.
Ocorre, Srªs e Srs. Senadores, que o fundo de
combate a pobreza só passará a existir de fato, após
a aprovação de uma Lei Complementar, cujo projeto
só foi en vi a do pelo Exe cu ti vo, qua tro dias an tes de iniciar a cobrança da cobrança da nova alíquota da

ABRIL 2001
Quinta-feira 12

06029

CPMF. Enquanto o projeto não é aprovado, o valor ar recadado, cuja estimativa é de R$4 bilhões/ano, vai
para o Governo por meio da compra de títulos públicos.
Com isso, os 0,8% cobrados a mais pela CPMF,
está indo para o ca i xa do Go ver no e até ser vin do para
pagar o juros da dívida. É bem verdade que, pela
Emenda Constitucional 31, o Governo ficou autorizado a utilizar esse recurso até que seja aprovada a Lei
Complementar que regulamentará o fundo, quando
efetivamente o recurso será aplicado no seu destino.
Quando a Lei Complementar for aprovada, provavelmen te es ta re mos em ple na cam pa nha e o esse fun do
de ve rá se trans for mar em im por tan te ins tru men to eleitoral para os governistas.
Vejam Srªs e Srs. Senadores, é assim que estão
sendo utilizado parcela significativa dos impostos e
contribuições pagos pela população de forma tão suada e sofrida.
Contudo, falar em distribuição de renda nesse
País, só mesmo mudando esse Governo, mudando a
lógica de governar e inverter as prioridades hoje pos tas. No ano que vem, te re mos ele i ções ge ra is no País.
Serão eleitos, além de Deputados e Senadores, Governadores e o próprio Presidente da República.
É importante que a população tome conhecimento dessas questões, desses mecanismos utilizados pelo Go ver no, que mos tra cla ra men te o dis tan ci amento do seu discurso para a sua prática.
Essas questões, que trago aqui hoje, aliado às
praticas de corrupção, que o Governo insiste em não
apurar de maneira límpida e profunda, impedindo a
instalação de um CPI no Congresso Nacional, deve
servir para ampliar a consciência popular e, no voto,
já nas eleições de 2002, começar a processar as mu danças que precisamos ter, para que num futuro, não
tão dis tan te, o Bra sil se trans for me num País mais jus to e fraterno.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 30
minutos.)
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atraindo investimentos em empreendimentos produtivos tanto nos
setores agropastoris, turísticos, quanto na indústria.

132

Preocupação com a Portaria nº 41, da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, que exclui da cobertura dos planos de saúde
procedimentos
médico-hospitalares
considerados
de
alta
complexidade.

146

10

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade).

165

Considerações sobre os programas sociais desenvolvidos
pelo Governo do Estado do Tocantins.

276

Contentamento com a distribuição de kits tecnológicos para
as escolas rurais do Estado do Tocantins, destinados ao
aprimoramento do ensino fundamental.

335

EDUARDO SUPLICY
Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador
Romeu Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em
ata o voto de profundo pesar pelo falecimento do empresário Max
Feffer, Diretor-Presidente da Companhia Suzano de Papel e
Celulose, ocorrido na data de ontem, em São Paulo.

0106

Requerimento nº 163, de 2001, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy, solicitando Voto de Louvor e Congratulações ao
fotógrafo reconhecido internacionalmente, Sebastião Salgado, pela
sua vida de trabalho na divulgação da condição humana e que hoje
terá sua exposição ”Êxodos“ inaugurada no Salão Negro do
Congresso Nacional.

0145

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade).

0165

Convite aos Senadores para a exposição “Êxodo”, do
fotógrafo Sebastião Salgado, às 18 horas no Salão Negro.

0194

Registro da regulamentação, pela prefeitura de São Paulo,
de diversos programas sociais, com destaque para o Programa de
Garantia de Renda Mínima associada à Educação.

0232

Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS.

0236

Anúncio da apresentação de requerimento perante à
Comissão de Assuntos Econômicos, destinado ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE, com o objetivo de
saber as razões que impedem aquele órgão de conter as práticas de
preços abusivos, em particular, no setor médico-hospitalar.

549

11

EMÍLIA FERNANDES
Projeto de Lei do Senado nº 52 de 2001, de autoria da
Senhora Emília Fernandes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
uso da linguagem de sinais em todas as veiculações em televisão do
Governo Federal. À Comissão de Educação, em decisão terminativa.

0103

Requerimento nº 161, de 2001, de autoria da Senadora
Emília Fernandes, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 12 de 2000 com os Projetos de Lei do Senado nºs
133 de 1999 e 16 de 2001. Será incluído em Ordem do Dia
oportunamente.

0108

Agradecimento às manifestações de solidariedade e pesar
pelo falecimento de sua mãe, Elça Morais Xavier, ocorrido em Santa
na do Livramento (RS), na semana passada.

0125

Discutindo Requerimento nº 175, de 2001, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2001, que dispõe sobre o
crime de assédio sexual e dá outras providências.

190

Discutindo Requerimento nº 176, de 2001, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2001, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama por planos
e seguros privados de assistência à saúde nos casos de mutilação
decorrentes de tratamento de câncer.

190

Parecer nº 150, de 2001, das Comissões de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, e de Fiscalização e Controle,
respectivamente, sobre o Diversos nº 19, de 1997, referente às
Decisões nºs 279, de 1995 e 124, de 1997, ambas do Tribunal de
Contas da União, a respeito do controle exercido pela Empresa
Centrais Elétricas Brasileira S/A – Eletrobrás sobre a Itaipu
Binacional. (Encaminhados os textos dos pareceres às autoridades
neles mencionadas).

461

ERNANDES AMORIM
FRANCELINO PEREIRA
Parecer nº 113, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2000 (nº 137/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Educativa e Cultural de Lazer do Alto do Rio das Velhas
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais.
Parecer nº 114, de 2001, da Comissão de Educação, sobre

06

12

o Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2000 (nº 250/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Difusora da Campanha Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Campanha, Estado de Minas Gerais.

07

Parecer nº 115, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 145, de 2000 (nº 326/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à S/A Rádio Guarani para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais.

08

Parecer nº 128, de 2001-CCJ, redação, para o segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1996. Será
incluída em Ordem do Dia oportunamente. Senador Francelino
Pereira 165
Registro do lançamento do livro “O Reformador, perfil
parlamentar do Deputado Luís Eduardo Magalhães”, escrito pelo
jornalista Augusto Nunes.

254

Registro do relatório da Subcomissão de Cinema do
Senado, que cria, em caráter permanente, a Subcomissão de
Cinema, Comunicação Social e Informática.

347

Parecer nº 158, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 2000 (nº 95/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Sociedade Rádio Circuito das Águas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Caxambu, Estado de Minas Gerais.

480

Parecer nº 159, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2000 (nº 217/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga da
Fundação José Resende Vargas de Rádio para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Rio Paranaíba,
Estado de Minas Gerais.

481

Parecer nº 160, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 102, de 2000 (nº 267/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
TM-TV Telecomunicações e Serviços Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Sacramento, Estado de Minas Gerais.

482

FREITAS NETO

13

Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2001, de autoria do
Senador Freitas Neto, que altera dispositivo da Lei nº 10.182, de 12
de fevereiro de 2001, que dispõe sobre isenção do imposto sobre
produtos industrializados. À Comissão de Assuntos Econômicos, em
decisão terminativa.
Leitura de Manifesto contra a extinção da Sudene.

050
0268

GERALDO CÂNDIDO
Consternação pela morte de mais um funcionário da
Petrobras em plataforma marítima, no Estado de Sergipe.

0256

Necessidade do cumprimento, pelo Governo Federal da
decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o pagamento das
diferenças relativas ao expurgo da inflação nos saldos do FGTS.

0256

Parecer nº 149, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 127, de
1995 (nº 989/95, naquela Casa), de autoria do Senador Lauro
Campos, que padroniza o volume de áudio das transmissões de
rádio e televisão nos espaços dedicados à propaganda e dá outras
providências.

0304

GERALDO MELO
Acredita que o Brasil está sendo modificado pela
fortalecimento das instituições, é necessário punir, investigar e
obedecer ao devido processo legal.

0126

Parecer nº 147, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 86, de 2000 (nº 1.790/99, na Casa de
origem), que institui o Dia Nacional das APAE – Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais. Senador Geraldo Melo

0251

GERSON CAMATA
Parecer nº 117, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 204, de 2000 (nº 430/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cariacica, Estado do Espírito Santo.

GILBERTO MESTRINHO

10

14

Parecer nº 154, de 2001, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2000Complementar, de iniciativa da Comissão Temporária da Amazônia,
que altera a legislação do imposto dos Estados e do Distrito Federal
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação.

469

GILVAM BORGES
HELOÍSA HELENA
Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade).

165

HUGO NAPOLEÃO
Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade).

165

Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS.

236

IRIS REZENDE
Necessidade de criação, pelo Governo Federal, de um
programa de desenvolvimento da pecuária nacional.

40

Premência na recuperação e duplicação da BR 153, trecho
Anápolis/Porangatu, no Estado de Goiás, para viabilizar o
escoamento da produção agrícola daquela região.

147

Requerimento nº 164, de 2001, de autoria do Senador Iris
Rezende, solicitando ao Ministro de Estado dos Transportes as
informações que menciona.

152

Parecer nº 148, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
44, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Nabor
Júnior, que altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (renúncia
dos mandatos do Presidente da República, dos Governadores de
Estado e do Distrito Federal, e dos Prefeitos para concorrer a cargos
eletivos), e a Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000,

15

tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres, que
modifica o § 6º do art. 14 da Constituição Federal, tramitando em
conjunto, nos termos do Requerimento nº 589, de 2000.

303

JADER BARBALHO
Alerta ao Plenário sobre o uso das comunicações inadiáveis
pelas lideranças partidárias.

193

Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS.

236

JEFFERSON PÉRES
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que
acresce § 5º ao art. 64 da Constituição Federal, com o seguinte teor:
Art. 64 § 5º: ”Terá início pelo Senado a discussão e votação dos
Projetos que interfiram nas relações federativas“.

162

Parecer nº 151, de 2001, das Comissões de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, e de Fiscalização e Controle,
respectivamente, sobre o Diversos nº 19, de 1997, referente às
Decisões nºs 279, de 1995 e 124, de 1997, ambas do Tribunal de
Contas da União, a respeito do controle exercido pela Empresa
Centrais Elétricas Brasileira S/A – Eletrobrás sobre a Itaipu
Binacional.

464

JOÃO ALBERTO SOUZA
Importância da criação da Corregedoria-Geral da União,
saudando a designação da Procuradora Anadyr de Mendonça
Rodrigues para exercer a direção da parte.

0455

JONAS PINHEIRO
Parecer nº 110, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2000 (nº 111/1995, na
Casa de origem), que acrescenta artigo à Lei nº 8.171 de 17 de
janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola.

02

Preocupação com os efeitos decorrentes da publicação, pela
Comissão de Valores Mobiliários, de edital de audiência pública
sobre mudanças no sistema de parceria na criação de gado no país.

047

16

Requerimento nº 186, de 2001, de autoria dos Senadores
Antero Paes de Barros, Jonas Pinheiro e Carlos Bezerra, solicitando
homenagens de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Ferraz
Oliveira, ex-vereador e ex-prefeito de Santo Antônio de Leverger, e
ex-presidente da Associação Comercial de Cuiabá, Estado do Mato
Grosso. 0313

JOSÉ EDUARDO DUTRA
Lamenta declarações atribuída ao ministro da Justiça, José
Gregori, ao propor a criação da CPI da Corrupção, utilização dos
mesmos princípios pela ditadura militar disse estar surpreso com o
fato de um democrata como Gregori lançar mão de argumentos
utilizados pela ditadura militar contra quem combatia a corrupção
naquela época.

0102

Requerimento nº 2, de 2001, subscrito pelo Senador José
Eduardo Dutra e outros Senadores, no sentido da tramitação do
Projeto de Lei do Senado nº 207, de 1995, que altera o dispositivo
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
e determina outras providências. À publicação.

0152

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade).

165

Discutindo Projeto de Resolução nº 80, de 2000, que
autoriza a Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRÁS a elevar,
temporariamente, o seu limite de endividamento, em três bilhões,
trezentos e trinta milhões de reais, cujos recursos serão destinados
ao alongamento de sua dívida, sem aumento do endividamento total.

184

Registro de passeata a realizar-se hoje, nesta capital, em
favor da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a apurar denúncias de corrupção em diversos setores do Governo.

229

Indagação ao PMDB sobre a posição partidária em relação à
CPI da Sudam.

531

Leitura de nota distribuída à imprensa, que elucida o
posicionamento de S. Exª e do Partido dos Trabalhadores diante da
apuração de que brado sigilo em votações pelo sistema eletrônico
nesta Casa.

JOSÉ FOGAÇA
Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza

544

17

a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável
do Pantanal – 1ª Fase.

109

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade).

165

Parecer nº 152, de 2001, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Ofício nº S/53, de 2000 (nº 2.639-1/2000, na
origem), do Banco Central do Brasil, que encaminha ao Senado
Federal relatório sobre a operação de troca de títulos do tipo brady
por um novo título do tipo Global, concluída em 17 de agosto de
2000. 465

JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Requerimento nº 158, de 2001, de sua autoria, solicitando a
retirada em caráter definitivo do Requerimento nº 376, de 1999.

102

Esclarecimentos sobre indagações de jornalistas a respeito
de um possível envolvimento de S. Exª no episódio da lista de
votação da sessão em que cassou o mandato do ex-Senador Luiz
Estevão.

363

JUVÊNCIO DA FONSECA
Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável
do Pantanal – 1ª Fase.

0109

LAURO CAMPOS
Considerações sobre a viagem do Presidente Fernando
Henrique aos Estados Unidos, para tratar da criação da Área de
Livre Comércio das Américas – ALCA.

22

Considerações sobre a obsolescência do Metrô de Brasília e
a gestão do Governador Joaquim Roriz.

321

18

LEOMAR QUINTANILHA
Necessidade de uma legislação que proteja os idosos.

270

Aplauso ao programa de redução de consumo de energia
elétrica, lançado pelo Governo Federal. Necessidade de incentivos
ao setor privado nacional para geração de energia.

310

Regozijo pela instalação, hoje, da primeira turbina da Usina
Hidroelétrica Luís Eduardo Magalhães, localizada no Estado do
Tocantins. Registro da realização, hoje, em Palmas/TO, de
seminário da Confederação Nacional da Indústria – CNI, intitulado
“As hidrovias como fator de integração nacional”.

523

LÚCIO ALCÂNTARA
Análise de dados do setor industrial brasileiro no ano de
2000, recentemente divulgados pelo IBGE para a região Nordeste e,
particularmente, para o Estado do Ceará.

053

Comentários sobre o relatório da embaixada brasileira em
Washington visando apoio dos setores econômicos.

0130

Projeto de Lei do Senado nº 55, de 2001, de autoria do
Senador Lúcio Alcântara, que acrescenta dispositivo à Lei nº 9.656,
de 3 de junho de 1998, dispondo sobre a inclusão na cobertura,
pelos planos de saúde, das sessões de fisioterapia, fonoaudiologia,
nutrição, psicologia e terapia ocupacional. À Comissão de Assuntos
Sociais, em decisão terminativa.

0154

Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade).

165

Parecer nº 136, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de 2000 (nº 509/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará.

189

Comentário aos resultados do recenseamento do IBGE, que
alerta para o crescimento das favelas no País.

204

Análise da publicação Geografia da Educação Brasileira,
editada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

19

– INEP.

333

Homenagens pelo transcurso dos 50 anos de existência do
Colégio Christus, no Ceará.

457

Elogios à escolha, pela CNBB, do tema da Campanha da
Fraternidade deste ano: “Vida sim, drogas não”.

515

LÚDIO COELHO
Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável
do Pantanal – 1ª Fase.

109

LUIZ OTÁVIO

Pará.

Registro do lançamento do Projeto Alvorada, no Estado do
331

Projeto de Lei do Senado nº 60, de 2001, de sua autoria, que
altera a denominação da Rodovia BR-163 e revoga a Lei nº 6.252,
de 10 de outubro de 1975.

332

LUZIA TOLEDO
MAGUITO VILELA
Parecer nº 116, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 151, de 2000 (nº 348/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Educadora do Tocantins Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Uruaçu,
Estado de Goiás.

09

MARIA DO CARMO ALVES
Parecer nº 119, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 218, de 2000 (nº 450/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural de Barra de Santo Antônio a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barra de
Santo Antônio, Estado de Alagoas.

012

20

Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2001, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que dispõe sobre a liberação de
recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Às
Comissões de Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania,
cabendo à última a decisão terminativa.

052

Solução de aproveitamento ecológico na utilização do Rio
São Francisco.

57

MARINA SILVA
Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável
do Pantanal – 1ª Fase.

109

MARLUCE PINTO
Registro da participação de S. Exª em visita ao Programa
Calha Norte, na Amazônia, patrocinada pelo Exército Brasileiro.

532

Defesa de previsão orçamentária destinada à continuidade
do Programa Calha Norte.

0532

MAURO MIRANDA
Relatório das atividades do conselho administrativo da
Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno (Ride).

034

Requerimento nº 166, de 2001, de autoria do Senador Mauro
Miranda, solicitando ao Ministro de Estado das Minas e Energia as
informações que menciona. À Mesa para decisão.

0153

Considerações sobre
Financiamento do Centro-Oeste.

0206

o

Fundo

Constitucional

de

Homenagem pelo transcurso dos 266 anos de emancipação
política de Niquelândia/GO, no último dia 19 de março.

MOREIRA MENDES
Regozijo pelo sucesso do grupo teatral Êxodo, de Rondônia,

0279

21

que apresentará na TV a peça O Homem de Nazaré.

049

Projeto de Resolução nº 11, de 2001, de autoria do Senador
Moreira Mendes, que altera o Regimento Interno do Senado Federal
e a Resolução nº 20, de 1993, que trata do Código de Ética e
Decoro Parlamentar, estabelecendo normas sobre o recebimento de
informações reservadas pelo Senado Federal. Abertura do prazo de
cinco dias úteis para recebimento de emendas, perante a Mesa.

0156

Críticas à nova regulamentação da educação a distância
pelo Ministério da Educação. Elogios à iniciativa da Universidade
Federal de Santa Catarina, que instituiu o primeiro curso de pósgraduação a distância no País, na área de engenharia de produção.

0199

Requerimento nº 179, de 2001, de autoria do Senador
Moreira Mendes, solicitando a reiteração do Requerimento nº 341,
de 1999, de informações ao Ministro de Estado da Fazenda, por
haver sido incompleta a resposta. À publicação.

0228

MOZARILDO CAVALCANTI
Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que
altera dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 –
constituição de guardas municipais).

0175

Sucesso do Programa “Justiça Dinâmica”, lançado em 1998,
pelo Juizado da Infância e da Juventude de Boa Vista-RR.

0207

Discutindo Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2000, de
autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que denomina “Rodovia
Governador Ene Garcez” a rodovia BR-401.

0241

Parecer nº 144, de 2001 – Comissão Diretora, redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2000.

0249

Parecer nº 145, de 2001 – Comissão Diretora, redação final
do Projeto de Lei do Senado nº 140, de 2000.

250

Parecer nº 146, de 2001 – Comissão Diretora, redação final
do Projeto de Resolução nº 25, de 1999.

251

Preocupação com o ressurgimento de moléstias infecciosas
e parasitárias no Brasil.

266

Importância da extensão do Programa Bolsa-Escola para
todo o Brasil.
Necessidade de apuração de denúncias publicadas no jornal

314

22

O Globo, segundo as quais índios yanomamis estão sendo utilizados
para experiências patrocinadas pelo governo norte-americano.
Defesa da participação do Senado Federal no processo de
demarcação das terras indígenas.

341

Registro da apreensão de carregamento de minérios
contrabandeados da região amazônica, em posse de representante
da ONG Cooperativa de Produção dos Índios do Rio Negro –
Cooperíndio.

519

Necessidade de intensificação do combate ao narcotráfico
na fronteira entre Brasil e Colômbia.

519

NABOR JÚNIOR
Comentários à matéria publicada no Jornal do Brasil ,
sobre a importância de investimentos em energia elétrica no País.

17

Requerimento nº 188, de 2001, de sua autoria, solicitando a
inserção em Ata de um voto de louvor ao Jurista Jorge Arakén Faria
da Silva pelo recebimento do Troféu ”Melhores da Advocacia
Brasileira“.

563

NEY SUASSUNA
Parecer nº 112, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 1999 (nº 675/98, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
deferida à Rádio Princesa Isabel Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Princesa Isabel,
Estado da Paraíba.

05

Parecer nº 118, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2000 (nº 263/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à
Rádio Correio do Vale Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em ondas médias na cidade de Itaporanga, Estado da
Paraíba.

011

Necessidade para que o Brasil se fortaleça e o Senador
defende que a integração à Área de Livre Comércio das Américas
(Alca) se dê no prazo de cinco anos, para que o país se conscientize
das potencialidades de longo prazo e dos perigos imediatos dessa
integração.

095

Projeto de Resolução nº 12, de 2001, de autoria do Senador
Ney Suassuna, que altera a Resolução nº 78, de 1998, do Senado
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Federal, para excluir as concessões de garantia que menciona do
âmbito das operações de crédito. À Comissão de Assuntos
Econômicos.

0158

Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS.

0236

Leitura do manifesto contra a extinção da Sudene.

0280

Parecer nº 155, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 62, de 2000 (nº 1.461/96, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que denomina
“Rodovia Governador Antonio Mariz” o trecho federal da BR-230
entre as cidades de Cajazeiras e João Pessoa, no Estado da
Paraíba.

476

Parecer nº 156, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2000 (nº 2.414/2000, na Casa
de origem), que denomina “Palácio Des. Rivando Bezerra
Cavalcanti” o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado
da Paraíba.

477

Comentários ao trinômio que assola o Nordeste: Seca, Fome
e Miséria.

535

Percepção, na transposição das águas do rio São Francisco,
de parte da solução para minorar o sofrimento da população
nordestina.

535

Reflexão sobre os desdobramentos da crise argentina e
suas implicações aos interesses do Mercosul.

0567

OSMAR DIAS
Repúdio à declaração do presidente George W. Bush, dos
Estados Unidos da América, de não apoiar o Protocolo de Kyoto.

037

Manifesto de apoio ao presidente Fernando Henrique
Cardoso, durante a reunião do PSDB realizada na capital paraense
no dia 31 de março, onde foi elaborada a Carta de Belém.

0101

Requerimento nº 175, de 2001, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara nº 14, de 2001, que dispõe sobre o crime de
assédio sexual e dá outras providências.

0190

Requerimento nº 176, de 2001, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara nº 17, de 2001, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama por planos
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e seguros privados de assistência à saúde nos casos de mutilação
decorrentes de tratamento de câncer.

190

Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS.

236

Projeto de Lei do Senado nº 58, de 2001, de autoria do
Senador Osmar Dias, que acrescenta parágrafos ao art. 829 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre as provas
testemunhais na Justiça do Trabalho, e dá outras providências.

305

Proposta de emenda à constituição nº 8, de 2001, tendo
como primeiro signatário o Senador Osmar Dias, que altera a
redação do inciso IV do art. 52 da Constituição Federal, para incluir
os chefes demissões diplomáticas de caráter transitório, incumbidas
das funções que especifica, entre as autoridades cuja escolha seja
aprovada previamente pelo Senado Federal, por voto secreto, após
argüição em sessão secreta.

561

PAULO HARTUNG
Apelo para celeridade na análise do projeto de lei das
Sociedades Anônimas, aprovado pela Câmara dos Deputados,
tramitando agora no Senado.

031

Projeto de Resolução nº 10, de 2001, de autoria do Senador
Paulo Hartung, que acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 99 da Resolução
do Senado Federal nº 93, de 1970, para estabelecer que o
Presidente do Banco Central, ou um diretor por ele indicado,
comparecerá à Comissão de Assuntos Econômicos para expor as
decisões adotadas pelo Comitê de Política Monetária. À Comissão
de Assuntos Econômicos.

33

Considerações sobre a posição do presidente dos Estados
Unidos, George W.Bush, ignorando o Tratado de Kyoto.

94

Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável
do Pantanal – 1ª Fase.

109

Projeto de Lei do Senado nº 61, de 2001, de sua autoria, que
altera o art. 4º do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971,
para determinar que a eficácia da alteração de alíquota do imposto
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sobre produtos industrializados, decretada pelo Poder Executivo,
ficará condicionada à aprovação do ato pelo Senado Federal.

506

Projeto de Resolução nº 13, de 2001, de sua autoria, que
altera a redação do inciso XI do art. 13 da Resolução nº 78, de 1998,
do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito
interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
e de suas respectivas autarquias e fundações, inclusive concessão
de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras
providências.

512

Análise de dados divulgados pelo IBGE, que possibilitam o
questionamento ao modelo de desenvolvimento brasileiro, com
ênfase na dívida social relacionada à melhoria na distribuição de
renda e à igualdade de oportunidades.

513

Análise da crise do fornecimento de energia elétrica no País.

564

PAULO SOUTO
Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador
Romeu Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em
ata o voto de profundo pesar pelo falecimento do empresário Max
Feffer, Diretor-Presidente da Companhia Suzano de Papel e
Celulose, ocorrido na data de ontem, em São Paulo.

0106

Requerimento nº 162, de 2001, de autoria do Senador Paulo
Hartung, solicitando voto de censura à decisão do Presidente dos
Estados Unidos da América e não implementar o Tratado de Kyoto.

0108

Requerimento nº 178, de 2001, de autoria dos Senadores
Antonio Carlos Magalhães, Waldeck Ornelas e Paulo Souto,
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do professor
José Silveira uma das figuras mais importantes do Estado da Bahia.

0202

PEDRO PIVA
Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador
Romeu Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em
ata o voto de profundo pesar pelo falecimento do empresário Max
Feffer, Diretor-Presidente da Companhia Suzano de Papel e
Celulose, ocorrido na data de ontem, em São Paulo.
Projeto de Lei do Senado nº 54, de 2001, de autoria do
Senador Pedro Piva, que denomina Aeroporto Internacional de
Viracopos – Governador Mário Covas o Aeroporto Internacional de
Viracopos, na cidade de Campinas, no Estado de São Paulo.

0106

0154

26

PEDRO SIMON
Comentários sobre a Campanha da Fraternidade deste ano,
realizada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB,
sobre o tema: “Vida sim, drogas não”.

364

RAMEZ TEBET
Discutindo Projeto de Resolução nº 8, de 2001, que autoriza
a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito
externo no valor equivalente a até noventa e dois milhões, quatro
centos e setenta e oito mil, quatro centos e vinte e dois euros junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada ao
financiamento parcial do Programa de Desenvolvimento Sustentável
do Pantanal – 1ª Fase.

109

Registro da presença, na Casa, de prefeitos integrantes do
movimento denominado Quarta Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios.

141

Elogios aos esforços do Ministério da Saúde no sentido de
proporcionar à população, remédios mais baratos com a adoção dos
produtos genéricos.

342

Críticas à falta de controle do Governo aos surtos endêmicos
no País.

342

RENAN CALHEIROS
Repúdio à tentativa de atingir a imagem do Presidente Jader
Barbalho.

541

Remessa à Corregedoria-Geral da União de denúncias
envolvendo o Senador Antonio Carlos Magalhães.

541

RICARDO SANTOS
Solicita apoio das autoridades para que o governo federal
reveja as alíquota de 10% de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) sobre os produtos das empresas
processadoras de mármore e granito.

092

Conseqüências da instabilidade financeira mundial e da alta
concentração de renda para o desenvolvimento econômico
brasileiro.

0229

27

Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS.

0236

ROBERTO FREIRE
Indignação com a publicação da Revista EXAME sobre o
município de Santa Cruz do Capibaribe em que acusa os
comerciantes locais de viverem na informalidade.

0130

Posicionamento contrário à privatização do setor elétrico
nacional.

0151

Satisfação com o processo de revitalização do Conselho de
Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife – CONDERM.

0332

ROBERTO REQUIÃO
Indignação pelo posicionamento contrário do Governo
Federal à instalação da CPI da corrupção.

025

Insatisfação com a proposta de privatização do setor Elétrico
brasileiro.

025

ROBERTO SATURNINO
Elogios ao gesto dedo ação de imóvel no Morro da Urca, na
cidade do Rio de Janeiro, à cultura do Rio por músico carioca
Ricardo Cravo Albim.

0126

Reflexões sobre os dados
concentração de renda no País.

0258

do

IBGE

referentes

à

ROMEU TUMA
Parecer nº 120, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 235, de 2000 (nº 475/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Novo Mundo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo. 012
Requerimento nº 156, de 2001, de autoria dos Senadores
Romeu Tuma e Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2000 com os Projetos de Lei do
Senado nºs 122, 131, 198, 223 e 356, de 1999 e 18, 73 e 203, de
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2000, que já tramitam em conjunto, por versarem sobre o mesmo
assunto.

91

Requerimento nº 159, de 2001, de autoria do Senador
Romeu Tuma e outros Senadores, solicitando, que seja inserido em
ata o voto de profundo pesar pelo falecimento do empresário Max
Feffer, Diretor-Presidente da Companhia Suzano de Papel e
Celulose, ocorrido na data de ontem, em São Paulo.

106

Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que
altera dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 –
constituição de guardas municipais).

175

Homenagem póstuma ao ex-Governador Mário Covas.

336

Parecer nº 153, de 2001, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 238, de 2000 (nº 465/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação Educacional entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Bolívia, celebrado em La Paz, em 26 de julho de 1999.

468

Parecer nº 163, de 2001, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 129, de 2000 (nº 243/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto da Emenda, por Troca de Notas, ao Acordo sobre
Transportes Aéreos, de 4 de julho de 1947, celebrada entre a
República Federativa do Brasil e a República do Chile, em Brasília,
em 3 de dezembro de 1998.

487

ROMERO JUCÁ
Requerimento nº 156, de 2001, de autoria dos Senadores
Romeu Tuma e Romero Jucá, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 245, de 2000 com os Projetos de Lei do
Senado nºs 122, 131, 198, 223 e 356, de 1999 e 18, 73 e 203, de
2000, que já tramitam em conjunto, por versarem sobre o mesmo
assunto. Será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

091

SEBASTIÃO ROCHA
Discutindo o Projeto de Lei do Senado nº 213, de 1999Complementar, de autoria do Senador Antero Paes de Barros, que
altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990 (casos em que ocorre inelegibilidade).
Apreensão com a Portaria nº 41, da Agência Nacional de

0165

29

Saúde Suplementar, que exclui da cobertura dos planos de saúde
procedimentos
médico-hospitalares
considerados
de
alta
complexidade.

0194

Apelo à Caixa Econômica Federal para acordo com os
ocupantes do conjunto residencial Marco Zero, em Macapá.

0262

Solicitação à Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS, para revisão da portaria que excluiu dos planos de saúde a
cobertura de 343 itens de serviços médico-hospitalares.

0262

TIÃO VIANA
Parecer nº 111, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2000 (nº 2.534/96, na
Casa de origem), que faculta às gestantes o acesso a ônibus,
cinemas e outros locais sem a utilização da catraca ou roleta,
quando assim o exigir.

03

Discutindo Proposta de Emenda à Constituição nº 87, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Romeu Tuma, que
altera dispositivo da Constituição Federal (§ 8º do art. 144 –
constituição de guardas municipais).

175

Críticas à Portaria nº 41, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, que exclui da cobertura dos planos de saúde
procedimentos
médico-hospitalares
considerados
de
alta
complexidade.

195

Defesa da aprovação de Proposta de Emenda à
Constituição de sua autoria, que possibilitará a observância do
princípio federativo no momento da escolha dos magistrados que
integrarão o Superior Tribunal de Justiça – STJ.

318

Recomendação da peça de teatro “SOS Brasil”, escrita pelo
empresário Antônio Ermírio de Moraes e encenada na última
semana, nesta Capital, que traduz o cotidiano da gestão e
atendimento hospitalares no País.

553

Apelo ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, no
sentido de que libere verbas para a Força Aérea Brasileira, a fim de
que possa dar continuidade ao trabalho de solidariedade que
desenvolve na região amazônica.

564

Louvor à iniciativa da Fundação Nacional de Saúde pela
implantação de critérios de avaliação da qualidade da vigilância
epidemiológica nos Estados brasileiros.

564

30

VALMIR AMARAL
Requerimento nº 157, de 2001, de autoria do Senador Valmir
Amaral e outros Senadores, solicitando que o tempo destinado aos
oradores da Hora do Expediente da sessão do dia 19 de abril
próximo, seja destinado à comemoração do Aniversário de Brasília.
Será votado após a Ordem do Dia.

091

WALDECK ORNELAS
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de
1996, tendo como 1º signatário o Senador Waldeck Ornelas, que
acresce § 5º ao art. 64 da Constituição Federal, com o seguinte teor:
Art. 64 § 5º: ”Terá início pelo Senado a discussão e votação dos
Projetos que interfiram nas relações federativas“.

0162

Repostas enviadas à revista IstoÉ, acerca de reportagem
sobre sua gestão frente ao Ministério da Previdência.

0193

Requerimento nº 178, de 2001, de autoria dos Senadores
Antonio Carlos Magalhães, Waldeck Ornelas e Paulo Souto,
solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do professor
José Silveira uma das figuras mais importantes do Estado da Bahia.

0202

WELLINGTON ROBERTO
Inauguração da ponte sobre o rio Espinharas, em Patos/PB.

0275

Defesa da transposição das águas do rio São Francisco.

0275

