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caráter definitivo, do Requerimento nº 156, de 2001, de sua autoria,
em que solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
nos 245, de 2000, 122, 131, 198, 223 e 356, de 1999, e 18, 73 e
203, de 2000. Sen. Romeu Tuma.

?

Requerimento nº 201, de 2001, solicitando o
desapensamento dos Projetos de Lei do Senado nos 131, de 1999,
e 18, de 2000, dos Projetos de Lei do Senado nos 122, 198, 223 e
356, de 1999, 73 e 203, de 2000, com os quais tramitam em
conjunto. Sen. Romeu Tuma.

?

Requerimento nº 191, de 2001, solicitando homenagens
de pesar pelo falecimento do Deputado Federal Synval Guazzelli, do
Estado do Rio Grande do Sul. Sen. José Fogaça.
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Requerimento nº 191, de 2001, solicitando homenagens
de pesar pelo falecimento do Deputado Federal Synval Guazzelli, do
Estado do Rio Grande do Sul. Sen. Pedro Simon.

027

Requerimento nº 193, de 2001, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara nº 38, de 1997, que cria o Parque Nacional de
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Saint-Hilaire/Lange e dá outras providências. Sen. José Roberto
Arruda. 118
Requerimento nº 194, de 2001, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 88, de 2000, e 6, de
2001, por versarem sobre matéria correlata. Sen. Romeu Tuma.

391

Requerimento nº 197, de 2001, solicitando que o tempo
destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão do dia 23
de maio do corrente ano, seja destinado à comemoração do
bicentenário de nascimento do Sr. Honório Hermeto Carneiro Leão,
Marquês do Paraná. Sen. Lúcio Alcântara.
428
Requerimento nº 198, de 2001, solicitando que sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 320, de 1999, e o Projeto de Lei do
Senado nº 149, de 1999, que tramitam apensados, além da
Comissão de Educação, constante do despacho inicial, seja ouvida,
também, a Comissão de Assuntos Sociais. Sen. Marina Silva.

429

Requerimento nº 20, de 2001, solicitando que o Projeto de
Resolução nº 57, de 2000, seja desapensado do Projeto de
Resolução nº 81, de 1999, de forma a retomar sua tramitação
autônoma. Sen. Roberto Requião.

514

Requerimento nº 129, de 2001, solicitando, nos termos
regimentais, que o Projeto de Resolução nº 7, de 2001, seja
desapensado do Projeto de Resolução nº 81, de 1999, de forma a
retomar sua tramitação própria. Sen. Eduardo Siqueira Campos.
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Requerimento nº 151, de 2001, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 84, 153, 184, 325, 378,
426, 475, 489, 568 e 607, de 1999, e 94, 190 e 232, de 2000, por
regularem a mesma matéria. Sen. José Eduardo Dutra.

515

Requerimento nº 204, de 2001, solicitando ao Ministro de
Estado das Minas e Energia as informações que menciona. Sen.
Osmar Dias.

549

RESPOSTA
Resposta às críticas veiculadas na imprensa sobre a
atuação parlamentar de S. Ex.ª. Sen. Lauro Campos.

434

RODOVIA
Regozijo pela inauguração, no próximo dia 25, da
pavimentação asfáltica, de trecho da BR-262 com ponte sobre o rio
Paraguai, que liga Três Lagoas, Corumbá e Porto Soares–MS à
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Bolívia. Sen. Ramez Tebet.
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(RR)
Leitura do Manifesto da Grande Loja Maçônica de
Roraima, apoiando a instalação do Pelotão de Fronteira em Iramutã
– RR. Sen. Mozarildo Cavalcanti.

495

SAUDAÇÃO
Saudação de recepção ao Deputado Shi Quan,
acompanhada da delegação parlamentar da China. Sen. Edison
Lobão.

500

SENADO FEDERAL
Esclarecimentos sobre as atividades do Conselho de
Ética e da Corregedoria nas apurações sobre a violação do painel
eletrônico. Sen. Romeu Tuma.
Confirmação da violação do painel eletrônico do plenário,
entre os dias 28 e 30 de junho de 2000, conforme laudo da Unicamp
e relatório da Comissão de Inquérito a ser entregue amanhã, pelo
Sr. 1º Secretário da Casa. Sen. Jader Barbalho.
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109

Considerações sobre a violação do painel eletrônico de
votação. Sen. Pedro Simon.

113

Defesa do exercício das prerrogativas legislativas do
Senado Federal, em oposição à transformação da Casa em órgão
investigativo. Sen. Arlindo Porto.

114

Desencanto com o enfraquecimento do Senado Federal,
principalmente diante da opinião pública. Sen. Bernardo Cabral.

118

Justificativas à antecipação de resultados da apuração
sobre a violabilidade do painel eletrônico do plenário, cujo relatório
final deverá ser apresentado amanhã, pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Carlos Wilson. Sen. Jader Barbalho.

118

Respostas sobre a denúncia de participação de S. Ex.ª no
episódio da violação do painel eletrônico de votação do Senado.
Sen. José Roberto Arruda.

440

Atribuição à Corregedoria do Senado da continuidade dos
trabalhos de sindicância sobre a violação do painel eletrônico de
votação. Sen. Jader Barbalho.

453
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Esclarecimentos sobre as prerrogativas do Conselho de
Ética e da Corregedoria do Senado na continuidade dos trabalhos de
apuração da violação do painel eletrônico do Plenário. Sen. Jader
Barbalho. 457
Necessidade de elucidação dos fatos relacionados à
violação do painel eletrônico do Senado. Sen. Heloísa Helena.

464

Questionamento às atribuições do Conselho de Ética e da
Corregedoria no prosseguimento das diligências relativas à violação
do painel eletrônico do Senado. Sen. José Eduardo Dutra.

465

SERVIÇO VOLUNTÁRIO
Justificativas a projeto que objetiva incentivar a prestação
de serviço voluntário, por meio de alteração na lei que dispõe sobre
a respectiva atividade. Sen. Eduardo Siqueira Campos.

030

SOCIEDADE ANÔNIMA
Análise do projeto da nova Lei das Sociedades Anônimas,
que tramita no Senado. Sen. Paulo Hartung.

429

SOLIDARIEDADE
Solidariedade aos funcionários da Casa envolvidos no
episódio da violação do painel eletrônico do plenário. Sen. Ramez
Tebet.

115

(SUDAM)
Expectativas de remessa pelo Presidente da República ao
Congresso de projeto de lei para substituição da Sudam e Sudene
por agências de desenvolvimento. Sen. Nabor Júnior.

554

(TO)
Considerações sobre o relatório das aplicações do FNO,
no Estado de Tocantins. Sen. Eduardo Siqueira Campos.
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(UFCE)
Apoio ao projeto para implantação do Núcleo Tecnológico
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de Produção e Controle de Qualidade de Medicamentos, por meio
da construção de edifício-sede da Farmácia-Escola da Universidade
Federal do Ceará. Sen. Lúcio Alcântara.

028

(UFTO)
Considerações sobre a luta para implantação da
Universidade Federal do Tocantins. Agradecimentos, ao Ministro da
Educação, pela nomeação do Professor Eurípedes Falcão Vieira
para o cargo de reitor protempore da Unitins. Sen. Eduardo Siqueira
Campos.

557

Anúncio de inauguração do Senac em Palmas e da
nomeação do reitor protempore da Universidade Federal de
Tocantins pelo Ministro da Educação. Sen. Carlos Patrocínio.

560

(UNICAMP)
Comentários aos fatos previamente divulgados pelo
Presidente Jader Barbalho, acerca do laudo da Unicamp sobre a
violação do sistema eletrônico de votação. Sen. Heloísa Helena.
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Ata da 34ª Sessão Não Deliberativa
em 16 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 Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor
Júnior, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 59, DE 2001
(Nº 653/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao Católica, Cultural e de Promoção Social “PE. Cassimiro Mikucki” a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ribeirão Bonito, Estado de São
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 76, de 21 de março de 2000, que autoriza a
Associação Católica, Cultural e de Promoção Social
”Pe. Cas si mi ro Mi kuc ki“ a exe cu tar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribeirão Bonito, Estado de
São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 556, 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 pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 76, de 21 de março de 2000, que autoriza
a Asso ci a ção Ca tó li ca, Cul tu ral e de Pro mo ção So ci al

‘Te. Cassimiro Mikucki“ a executar, pelo prazo de três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o difusãocomunitária na ci da de de Ri be i rão Bo ni to, Estado de São Paulo.
Bra sí lia, 27 de abril de 2000. – Fer nan do Hen rique Cardoso.
EM Nº 59 /MC
Brasília. 10 de abril de 2000.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Por ta ria nº 76 , de 21 de mar ço de 2000, pela qual au to ri zei a
Associação Católica, Cultural e de Promoção Social Pe.
Cassimiro Mikucki“ a executar o serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Ribeirão Bonito, Estado de
São Paulo.
2. Após exame da matéria pelas áreas técnica e
jurídica deste Mi nis té rio, as conclusões foram no sen tido de que a mencionada entidade cumpriu as exigências da Lei nº 9.612. de 19 de fevereiro de 1998,
do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615. de 3 de junho
de 1998, e da Norma Complementar do mes mo ser viço, aprovada pela Portaria nº 191 de 6 de agosto de
1998.
3. O mandamentoconstitucional inscrito no § 3º,
do artigo 223. determina que o ato de autorização so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional.
4. Faço juntar a documentação de origem, consubstanciada nos autos do processo Administrativo
nº 53830.001761/98, com a fi na li da de de sub si di ar os
trabalhos finais.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 76, DE 21 DE MARÇO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, consi de ran do o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53830.001761/98. resolve:
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Art. 1º Autorizar a Associação Católica, Cultural
e de Promoção Social ‘Pe. Cassimiro Mikucki“, com
sede na Pra ça Bom Je sus, s/nº - Cen tro, na ci da de de
Ri be i rão Bo ni to, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser viço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art.. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22º04’03"S e longitude em
48º10’45"W. utilizando a freqüência de 104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somenteproduzirá efeitos legais
após de li be ra ção do CongressoNacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.
Art.. 5º Esta Portaria entra em vigor ria data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
Ata da Assembléia Geral de Constituição da
“Associação Católica Cultural e de Promoção
Social” “Padre Casimiro Mikucki”.
Aos seis (6) dias do mês de agosto do ano de
mil, novecentos e noventa e sete, às 20:00 horas, no
Salão Paroquial da Igreja Matriz de Ribeirão Bonito
(Se nhor Bom Je sus da Cana Ver de), em úni ca con vo cação, verificou-se a presença das pessoas constantes da “lis ta de pre sen ça” lan ça da em li vro pró prio. Em
seguida, assumiu a Presidência da Assembléia o Pe.
João Fran cis co Tro vi lho Mo ra les, atu al Pá ro co do mu nicípio de Ribeirão Bonito – S.P., o qual convidou a
mim, Iva nil Te re si nha de Arru da Cân di do, para Se cre tariar os trabalhos. Inicialmente o Presidente fez leitura do inteiro teor do Edital de Convocação expedido
em 18 de julho de 1997, comunicando a todos o in teresse em ser fundada, a partir desta data, uma Associação com finalidade exclusivamente filantrópica,
para tratar de assuntos católicos culturais e de promoção social, expondo a todos a necessidade de tal
empreendimento e iniciativa, o que foi Aprovado por
unanimidade. Em seguida foi colocado em votação
para apro va ção o “nome” e “ra zão so ci al” des sa Asso ciação, como sendo “ASSOCIACÃO CATÓLICA
CULTURAL E DE PROMOÇÃO SOCIAL ”PADRE
CASIMIRO MIKUCKI," em homenagem póstuma ao
saldoso Pároco de Ribeirão Bonito – S.P., o que Foi
Apro va do por una ni mi da de. Em se gui da, cum prin do a
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ordem cons tan te do re fe ri do Edi tal, foi fe i ta le i tu ra dos
Estatutos da Associação, cujos termos, em sua totalida de, Fo ram De vi da men te Apro va dos por una ni mi dade. Finalmente passou-se à indicação de membros
da Assembléia Geral e Di retoriaExecutiva, com apre sentação de Uma Única Chapa, cujos membros foram ele i tos por acla ma ção e una ni mi da de, fi can do assim constituídas: – Para a Assembléia Geral: Presidente: – Padre João Francisco Trovilho Morales, Padre da Paróquia de Ribeirão Bonito – S.P., residente e
domiciliado à Rua Jornalista Sebastião Macedo, s/nº,
portador do RG nº 8.228.545-SSP/SP e CIC nº
810.274.008/68-MF.; Vice-Presidente: – Dra. Neide
TeresinaPalone, brasileira, solteira, bioquímica e atu al Vice-Prefeita do município de Ribeirão Bonito –
S.P., residente à Av. Primavera, nº 230, portadora da
Carteira de Identidade RG nº 3.182.097-SSP/SP e
CIC nº 239.620.038/00-MF.; Se cre tá rio: Sr. Hugo Si egl
Netto, brasileiro, casado, Serventuário da Justiça apo sentado, residente e domiciliado à Rua Gov. Pedro de
Toledo, nº 50, portador da Carteira de Identidade RG
nº 771.664-SSP/SP e CIC nº 168.463.978/68-MF.; Tesoureiro: João Mascaro, brasileiro, solteiro, bancário
aposentado, residente e domiciliado à Rua Jornalista
Sebastião Macedo, nº 555, portador da Carteira de
Identidade RG nº 3.741.246-SSP/SP e CIC nº
034.498.318/87. Em seguida, na mes ma cha pa fo ram
indicados nomes para a Diretoria Executiva: Presidente: – Padre João Francisco Trovilho Morales, brasileiro, Padre da Paróquia de Ribeirão Bonito – S.P.,
residente e domiciliado à Rua Jornalista Sebastião
Macedo, s/nº, portador da Carteira de Identidade RG
nº 8.228.545-SSP/SP e CIC nº 810.274.008/68-MF.;
Vice-Presidente: Carlos Matheus, brasileiro, casado,
comerciante, residente e domiciliado à Rua Januário
Batista, nº 123, portador da Carteira de Identidade RG
nº 5.580.271-SSP/SP e CIC nº 583.474.538/53-MF; 1ª
Secretária: Maria Izildinha Silva Leme de Godoy, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada à Rua
Sete de Setembro, s/nº, portadora da Carteira de
Identidade RG nº 9.336.311-SSP/SP e CIC nº
979.886.188/49-MF.; 2ª Secretária: Marlene Varella
Galhardi, brasileira, casada, professora aposentada,
residente e domiciliada à Rua Dr. Mello Peixoto, nº
156, portadora da Carteira de Identidade RG nº
3.160.534 e CIC nº 077.879.788/05-MF.; Tesoureiro:
Benedito Aparecido Donizeti Santos, brasileiro, casado, funcionário da CPFL, residente e domiciliado à
Rua Napoleão Artusi, nº 118 – Jd. Morumbi, portador
da Carteira de Identidade RG nº 7.821.143-SSP/SP e
CIC nº 030.333.308/19-MF.; Diretor de Cultura e Jorna lis mo: Dr. José Blot ta Jú ni or, bra si le i ro, vi ú vo, ad vo-
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gado e jornalista, residente e domiciliado à Rua Pe.
Guedes, nº 351, portador da Carteira de Identidade
RG nº 433.579-SSP/SP e CIC nº 29.368.108/25-MF.;
Diretor de Produção e Programação: Pedro Sérgio
Ron co, bra si le i ro, se pa ra do ju di ci al men te, co mer ci ante, re si den te e do mi ci li a do à Rua Dr. Pi ra já da Sil va, nº
768, portador da Carteira de Identidade RG nº
3.657.065-SSP/SP e CIC nº 698.289.468/15-MF.; Diretor de Técnica de Audio e Vídeo: Gilberto Gomes,
bra si le i ro, ca sa do, co mer ci an te e ele tri cis ta, re si den te
e domiciliado à Rua Vicente Lucato, nº 55 – Jd. Morumbi, portador da Carteira de Identidade RG nº
5.596.875-SSP/SP e CIC nº 745.808.508/82-MF.; Diretor Comercial: Fábio José Aielo, brasileiro, solteiro,
agricultor, re si den te e do mi ci li a do à Av. Afon so Ce lestino, nº 105 – Jd. Centenário, portador da Carteira de
Identidade RG nº 21.385.207-SSP/SP e CIC nº
171.544.158/35-MF.; Diretores Sociais: A) Dr. Cidnei
Carlos Cândido, brasileiro, casado, advogado, re sidente e domiciliado à Rua Dr. Pirajá da Silva, nº 697,
portador da Carteira de identidade RG nº
4.114.066-SSP/SP e CIC nº 57.024.538/91-MF.; B)
Sílvio Soares da Silva, brasileiro, casado, funcionário
público municipal, residente e domiciliado à Rua Jorna lis ta Se bas tião Ma ce do, nº 515, portador da Carteira de Identidade RG nº 13.013.287-SSP/SP e CIC nº
011.496.588/94-MF.; C) João Batista Fraga, brasileiro, operário, casado, residente e domiciliado à Rua
Manoel Gayoso, nº 171 – Jd. Centenário, portador da
Carteira de Identidade RG nº 20.523.740-SSP/SP e
CIC nº 101.261.798/08-MF.; D) Beatriz Aparecida de
Freitas Guerreiro, brasileira, casada, do lar, residente
e domiciliada à Rua Donato Jorge, nº 1228 – Jd. Morumbi, portadora da Carteira de Identidade RG nº
7.142.746-SSP/SP e CIC nº 841.586.628/34-MF.; E)
Julieta Mastrantonio, brasileira, solteira, professora
aposentada, residente e domiciliada à Rua Pe. Guedes nº 652, portadora da Carteira de Identidade RG
nº l.425.419-SSP/SP e CIC nº 020.682.228/68-MF.
Em seguida, foram indicados os nomes de três pesso as da Co mu ni da de para exer cer fun ções jun to à Di retoria de Produção e Programação, nos termos do §
2º, do artigo 11 dos EstatutosSociais: 1) Dr. Ruy Már cio Quintela, brasileiro, casado, médico, residente e
domiciliado à Rua Januário Batista, nº 292, portador
da Carteira de Identidade RG; nº 4.709.244-SSP/SP
e CIC nº 782.209.988/49-MF.; 2) Roberto Aparecido
Gomes, brasileiro,casado,comerciante e Ba cha rel em
Direito, residente e domiciliado à Rua Manoel Sanches, nº 52, portador da Carteira de Identidade RG nº
1l.807.410-SSP/SP e CIC nº 26.600.428/88-MF.; 3)
César Torre zan Neto, bra si le i ro, sol te i ro, co mer ci an te,
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residente e domiciliado à Rua Dr. Pirajá da Silva, nº
88, portador da Carteira de Identidade RG nº
7.820.450-SSP/SP e CIC nº 746.712.438/49-MF. Em
seguida, foi Eleita por Unanimidade e Aclamação a
única Chapa apresentada, bem como foram Empossa dos nos res pec ti vos car gos to dos os mem bros ele i tos, ficando cientes das respectivas atribuições estatutárias.Finalmente o Pre si den te re a fir mou que to das
as funções serão exercidas a título gratuito, determinando que fossem tomadas as providências administrativas para oficialização da Associação. Agradeceu
a presença de todos, abençoando-os em nome de
Deus, declarando encerrados os trabalhos. Do que
para cons tar, la vrei a pre sen te ata, a qual, lida e acha da conforme vai devidamente assinada. Eu, (a) Ivanil
Teresinha de Arruda Cândido, que a lavrei e subscrevi. (a) Pe. João Francisco Trovilho Morales, Neide Teresinha Pa lo ne, Hugo Si egl Neto, João Mas ca ro, Car los Matheus, Maria Izildinha Silva Leme de Godoy,
Marlene Varella Galhardi, Benedito Aparecido, Donizete Santos, José Blotta Júnior, Pedro Sérgio Ronco,
Gil ber to Go mes, Fá bio José Ai e lo, Cid nei Car los Cândido, Sílvio Soares da Silva, João Batista Fraga, Be atriz Apa re ci da de Fre i tas Gu er re i ro, Ju li e ta Mas tran tonio, Ruy Márcio Quintela, Roberto Gomes e César
Torrezan Neto.
Confere com o original.
Rib. Bonito, 24/agosto/1997.
Pe. João F. T. Morales
Presidente
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2001
(Nº 675/99, na Casa de origem)
Dispõe sobre a gestão da Área de
Proteção Ambiental (APA) Jericoacoara,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Esta lei transfere a gestão da Área de
Proteção Ambiental (APA) Jericoacoara, localizada
nos Municípios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz e
criada pelo Decreto nº 90.379, de 29 de outubro de
1984, para o Estado do Ceará, nos termos que especifica.
Art. 2º Fica o Estado do Ceará responsável pela
gestão da APA Jericoacoara.
§ 1º Incluem-se nas atividades de gestão, para
os efe i tos des ta lei, a ad mi nis tra ção, o cus te io, a fis calização e a aplicação de sanções administrativas.
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§ 2º O Estado do Ceará designará o órgão estadual competente para a execução do disposto no
caput.
§ 3º o órgão de que trata o § 2º poderá firmar
convênios com entidades públicas ou privadas com
vistas no cumprimento de suas atribuições.
Art. 3º A APA Je ri co a co a ra tem por ob je ti vo pro teger e preservar:
I – os ecossistemas de praias, mangues e restingas;
II – as dunas;
III – as formações geológicas de grande potencial paisagístico e científico;
IV – a biodiversidade local.
Art. 4º A APA Jericoacoara tem a seguinte delimitação geográfica: partindo do ponto P-00 de coordenadas geográficas latitude 2º50’15" sul e longitude
40º34’00" oes te si tu a do na foz do Ri a cho do Bal se i ro,
na Barra do Guriu, segue a montante pela margem
esquerda do referido riacho até a confluência com a
Lagoa do Carapeba onde está localizado o P-01 de
co or de na das ge o grá fi cas la ti tu de 2º50’20" sul e lon gitu de 40º32’50" oes te; des te pon to se gue 76º rumo SE
a distância aproximada de 3.450m até o alto da Testa
Branca onde está localizado o P-02 de coordenadas
geográficas latitude 2º50’45" sul e longitude
40º31’10" oes te; des te pon to se gue com 85º rumo SE
à distância aproximada de 2.l00m até a ponta sul da
Lagoa Grande onde está localizado o ponto P-03 de
co or de na das ge o grá fi cas la ti tu de 2º50’50" sul e lon gitude 40º29’50" oeste; deste ponto segue com 78º
rumo NE à distância aproximada de 4.950m até o
ponto P-04 de coordenadas geográficas latitude
2º50’20" sul e lon gi tu de 40º27’15" oes te lo ca li za do no
norte da Lagoa Gijoca; deste ponto segue com 79º
rumo NE à distância aproximada de 4.300m até o
ponto P-05 de coordenadas geográficas latitude
2º49’55" sul e longitude 40º25’00" oeste; deste ponto
segue com 29º rumo NO à distância aproximada de
2.700m até a pra ia do Des ter ro onde está lo ca li za do o
ponto P-06 de coordenadas geográficas latitude
2º48’40" sul e longitude 40º25’45" oeste; deste ponto
segue rumo oeste pela linha costeira contornando o
continente à distância aproximada de 21Km até encontrar o ponto P-00 marco inicial desta descrição.
Art. 5º Na gestão da APA Jericoacoara serão
adotadas as seguintes medidas:
I – zoneamento, que indique em cada zona os
empreendimentos e atividades que poderão ser implan ta dos, bem como as res pec ti vas res tri ções e pro i bições, a ser elaborado pelo ór gão de que tra ta o § 2º
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do art. 2º e aprovado pelo órgão colegiado estadual
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente;
II – utilização de instrumentos legais e de incentivos financeiros governamentais, para assegurar a
proteção de zona de vida silvestre, o uso racional do
solo e a apli ca ção de ou tras me di das re fe ren tes à salvaguarda dos recursos ambientais, sempre que consideradas necessárias;
III – aplicação de medidas legais e administrativas destinadas a impedir ou evitar o exercício de ati vidades causadoras de poluição ou degradação anbiental;
IV – implantação de um programa permanente
de educação ambiental.
Art. 6º Nas áre as ur ba nas, o pla no di re tor pre vis to no art. 182 da Constituição Federal e a legislação
dele derivada deverão prever, no mínimo, as restrições e pro i bi ções cons tan tes do zo ne a men to da APA.
Art. 7º Poderão ser proibidos ou restringidos na
APA Jericoacoara,ou em suas zo nas, por meio do zo neamento:
I – o uso de veículos automotores;
II – a construção, a ampliação ou a reforma de
edificações para quaisquer finalidades;
III – o parcelamento do solo urbano;
IV – a movimentação de terra;
V – a re ti ra da de are ia, ar gi la ou qual quer tipo de
substância mineral;
VI – o uso de agrotóxicos;
VII – as atividades de recreação potencialmente
causadoras de poluição ou de degradação ambiental,
ou que pos sam vir a ca u sar mo di fi ca ção da pa i sa gem
local;
VIII – a instalação, a ampliação e o funcionamento de atividades econômicas ou empreendimentos potencialmente causadores de po lu i ção ou de de gradação ambiental, ou que possam vir a causar modificação da paisagem local.
Art. 8º O zoneamento estabelecerá zonas de
vida silvestre destinadas, prioritariamente, à salvaguarda da biota, abrangendo as for ma ções de du nas,
os lagos e lagoas, os manguezais, a formação geológi ca de no mi na da “ser ro te” e as Áre as de Pre ser va ção
Permanente de que trata o art. 18 da Lei nº 6.938, de
31 de agosto de 1981.
Parágrafo único. Nas zonas de vida silvestre,
não será per mi ti da a cons tru ção de edi fi ca ções, ex ceto as destinadas à pesquisa e ao controle ambiental.
Art. 9º O licenciamento ambiental na APA de
Jericoacoara será realizado pelo órgão de que trata
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o § 2º do art. 2º, sem prejuízo das licenças exigíveis
pelo poder público municipal.
Pa rá gra fo úni co. A li cen ça am bi en tal para par celamento do solo urbano dependerá de aprovação de
estudo prévio de impacto ambiental.
Art. 10. O órgão de que trata o § 2º do art. 2º é
responsável, no que respeita a impacto ambiental na
APA Jericoacoara, pela fiscalização dos serviços públicos de abastecimento d’água, coleta e tratamento
de es go tos, e co le ta e dis po si ção fi nal de re sí du os sólidos.
Art. 11. Sem prejuízo das sanções penais e da
obrigação de reparar o dano ambiental, as ações ou
omissões que vi o lem as nor mas de fun ci o na men to da
APA Je ri co a co a ra se rão pu ni das com as san ções previs tas na lei que dis po nha so bre a po lí ti ca es ta du al de
meio ambiente.
Art. 12. Os investimentos, públicos e privados, e
a Concessão de financiamentos e incentivos da
Administração Pú bli ca des ti na dos à área da APA Je ri coacoara compatibilizar-se-ão com as disposições
desta lei e com o zoneamento de que trata o inciso 1
do art. 5º.
Art. 13. O órgão estadual responsável pela gestão da APA Jericoacoara realizará e implantará o zoneamento de que trata o inciso I do art. 5º em cento e
oitenta dias após a transferência da gestão federal da
APA para a gestão estadual.
Art. 14. Em oitenta dias após a transferência da
gestão federal da APA para a gestão estadual, o Governo do Estado do Ceará implantará o Conselho
Gestor da APA, sendo assegurada a participação da
sociedade civil, em caráter paritário, neste conselho.
Art. 15. Esta lei entra em vigor em quarenta e
cinco dias contados da data de sua publicação.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 675, DE 1999
Dispõe sobre a gestão da Area de
Produção Ambiental (APA) Jericoacoara,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei transfere a gestão da Área de
Proteção (APA) Jericoacoara; localizada nos municípios de Jijoca de Jericoacoara e Cruz e criada pelo
Decreto nº 90.379, de 29 de outubro de 1984, para o
Poder Executivo do Estado do Ceará, nos ter mos que
especifica.
Art. 2º Fica o Poder Executivo do Estado do Ceará responsável pela gestão da APA Jericoacoara.
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§ 1º Incluem-se nas atividades de gestão, para
os efe i tos des ta lei, a ad mi nis tra ção, o cus te io, a fis calização e aplicação de sanções administrativas.
§ 2º O Poder Executivo do Estado do Ceará de signará o órgão estadual competente pela execução
do disposto no caput.
§ 3º O órgão de que trata o parágrafo anterior
poderá firmar convênios com entidades públicas ou pri va das com vis tas ao cum pri men to de suas atri bu i ções.
Art. 3º A APA Jericoacoara tem por objetivo pro teger e preservar:
I – os ecossistemas de praias, mangues e restingas;
II – as dunas;
III – as formações geológicas de grande po tencial paisagístico e científico:
IV – a biodiversidade local.
Art. 4º A APA Jericoacoara tem a seguinte delimitação geográfica:
partindo do ponto P-00 de coordenadas geográficas latitude 2º50’15" sul e longitude 40º34’00" oeste
situado na foz do Riacho do Balseiro, na Barra do Gu riu, segue a mon tan te pela mar gem es quer da do re fe rido riacho até a confluência com a Lagoa do Carapeba onde está localizado o P-01 de coordenadas geográficas latitude 2º50’20" sul e longitude 40º32’50"
oeste; deste ponto segue 76º rumo SE a distância
aproximada de 3.450m até o alto da Testa Branca
onde está localizado o P-02 de coordenadas geográficas latitude 2º50’45"sul e longitude 40º31’10" oeste;
deste ponto segue com 85 rumo SE à distância apro ximada de 2.100m até a ponta sul da Lagoa Grande
onde está localizado o ponto P-03 de coordenadas
geográficas latitude 2º50’50" sul e longitude
40º29’50" oeste; deste ponto segue com 78 rumo NE
a distância aproximada de 4.950m até o ponto P-04
de coordenadas geográficas latitude 2º50’20" sul e
longitude 40º27’15" oeste localizado no norte da Lagoa Gijoca; deste ponto segue com 79º rumo NE a
distância aproximada de 4.300m até o ponto P-05 de
coordenadas ge o grá fi cas la ti tu de 2º49’55" sul e longitude 40º25’00" Oeste deste ponto segue com 29º
rumo NO à distância aproximada de 2.700m até a
praia do Desterro onde está localizado o ponto P-06
de coordenadas geográficas latitude 2º48’40" sul e
longitude 40º25’45" oeste: deste ponto segue rumo
oeste pela linha costeira contornando o continente à
distância aproximada de 21km até encontrar o ponto
P-00 marco inicial desta descrição.
Art. 5º Na ges tão da APA Je ri co a ca ra se rão adotadas as seguintes medidas:
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I – zoneamento, que indique em cada zona os
empreendimentos e atividades que poderão ser implan ta dos, bem como as res pec ti vas res tri ções e pro i bições, a ser elaborado pelo ór gão de que tra ta o § 2º
do art.. 2º e aprovado pelo órgão colegiado estadual
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente;
II – utilização de! instrumentos legais e de incentivos financeiros governamentais, para assegurar
a pro te ção de zona de vida sil ves tre, o uso ra ci o nal do
solo e a apli ca ção de ou tras me di das re fe ren tes à sal vaguarda dos recursos ambientais, sempre que consideradas necessárias:
III – aplicação de medidas legais e administrativas destinadas a impedir ou evitar o exercício de ati vidades causadoras de poluição ou degradação am biental;
IV – implantação de um programa permanente
de educação ambiental.
Art. 6º Nas áre as ur ba nas, o pla no di re tor pre vis to no art.. 182 da Constituição Federal e a legislação
dele derivada deverão prever, no mínimo, as restrições e pro i bi ções cons tan tes do zo ne a men to da APA.
Art. 7º Poderão ser proibidos ou restringidos na
APÁJericoacoara, ou em suas zo nas, por meio do zo neamento:
I – o uso de veículos automotores;
II – a construção, a ampliação ou a reforma de
edificações para quaisquer finalidades;
III – o parcelamento do solo urbano;
IV – a movimentação de terra;
V – a re ti ra da de are ia, ar gi la ou qual quer tipo de
substância mineral;
VI – O uso de agrotóxicos;
VII – as ati vi da des de re cre a ção po ten ci al men te
ca u sa do ras de po lu i ção ou de de gra da ção am bi en tal,
ou que pos sam vir a ca u sar mo di fi ca ção da pa i sa gem
local;
VIII – a instalação, a ampliação e o funcionamento de atividades econômicas ou empreendimentos potencialmente causadores de poluição ou de de gradação ambiental, ou que possam vir a causar mo dificação da paisagem local.
Art. 8º O zoneamento estabelecerá zonas de
vida silvestre destinadas, prioritariamente, à salvaguarda da biota, abran gen do as for ma ções de du nas,
os lagos e lagoas, os manguezais, a formação geológicadenominada “ser ro te” e as Áre as de Pre ser va ção
Permanente de que trata o art.. 18 da Lei nº 6.938, de
31 de agosto de 1981.
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Parágrafo único. Nas zonas de vida silvestre,
não será per mi ti da a cons tru ção de edi fi ca ções, ex ceto as destinadas à pesquisa e ao controle ambiental.
Art. 9º o licenciamento ambiental na APÁ de Je ricoacoara será realizado pelo órgão de que trata o §
2º do art.. 2º, sem prejuízo das licenças edgíveis pelo
poder púbico municipal.
Parágrafo único. A licença ambiental para ílegivel dependerá de aprovação de estudo prévio de impacto ambiental
Art. 10. O órgão de trata o § 2º do art.. 2º é responsável, no que respeita a impacto ambiental na
APÁ Jericoacara, pela fiscalização dos serviços públicos de abastecimento d’água, coleta e tratamento
de es go tos, e co le ta e dis po si ção fi nal de re sí du os sólidos.
Art. 11. Sem prejuízo das sanções penais e da
obrigação de reparar o dano ambiental, as ações de
omissões que violem, as normas de funcionamento
da APA Jericoacoara serão punidas com as sanções’
pre vis tas na lei que dis po nha so bre a po lí ti ca es ta du al
de meio ambiente.
Art. 12. Os investimentos, públicos e privados, a
concessão de financiamentos e incentivos da Administração Pública destinados à área da APÁ Jericoacoara
compatibilizar-se-ão com as disposições desta lei e com
o zoneamento de que trata o inciso I do art. 5º.
Art. 13. Esta lei entra em vigor em quarenta e
cinco dias contados da data de sua publicação.
Justificação
Cri a da pelo De cre to nº 90.379, de 29 de outubro
de 1984, a Área de Proteção Ambiental de Jericoacoara, situada integralmente nos Municípios de Jijoca
de Jericoacoara e Cruz, ambos no Estado do Ceará,
foi inicialmente administrada pela então Secretaria
Especial do Meio Ambiente – SEMA, e, no período
1989/90, por meio de convênio, pela Secretaria Esta dual do Meio Ambiente do Ceará – SEMACE. Desde
1991, a APA vem sen do ge ren ci a da com base em ins truções normativas editadas pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, o que prejudica sobremaneira a eficiência de sua gestão.
Um dos principais problemas hoje verificados
decorre do fato do Ibama não possuir os recursos e a
estrutura institucional para do tar a Vila de Je ri co a co ara de condições mínimas de habitabilidade, como
energia, água, comunicações, saúde, educação, segu ran ça e trans por te, en tre ou tras, in vi a bi li zan do-se o
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acesso da comunidade a elementos básicos da cidadania.
A Superintendência Estadual do Ibama sequer
possui autonomia administrativa plena para licenciar
obras ou atividades de infra-estrutura na APA, o que
faz com que tenham que ser encaminhados a Brasília
vários processos. Tal fato gera processos de licenciamento demasiadamente longos, prejudicando a todos. Não raro, em virtude desse problema, recaem
sobre a administração estadual acusações de omissão ou descaso em relação à população local.
Jericoacoara,pelas suas belezas cênicas ímpares, tem-se tornado o mais importante centro de atra ção tu rís ti ca do Esta do do Ce a rá, em bo ra de i xe mu i to
a desejar em termos de infra-estrutura. Essa lacuna
somente pode ser sanada por meio da ação governamen tal de uma es fe ra de po der mais pró xi ma dos pro blema, ou seja, o Estado do Ceará. Do período em
que a Semace administrou a APA, data toda a infra-estrutura existente atualmente na Unidade de
Conservação.
O interesse do Estado do Ceará em assumir a
gestão da APA Jericoacoara é evidente. Mesmo com
a Unidade de Conservação sendo administrada pelo
Ibama, o governo estadual tem constantemente buscado tirar a área do abandono, seja mediante a inclusão da mesma em programas como o Prourb e o Pro detur, seja pela instalação de infra-estrutura como a
rede de energia elétrica subterrânea.
Entendemos que ao Iba ma deve ca ber a ges tão,
essencialmente, das Áreas de Proteção Ambiental
que abranjam em sua delimitação mais de uma Unidade da Federação, como, por exemplo, as APA de
Ibiapaba, da Chapada do Ararípe e do Delta do Parnaíba.
Pelos motivos expostos, apresentamos a presente pro pos ta de trans fe rên cia da ges tão da APA Je ri co a co a ra para o Esta do do Ce a rá, me di da que as segurará àque la por ção do ter ri tó rio ce a ren se uma ação
governamental mais eficiente no controle ambiental
e, também, o resgate da plena cidadania da comunidade local.
Diante da importância da matéria, contamos
com o pleno apoio de nossos ilustres Pares na aprovação do projeto de lei.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1999. – Deputado Adolfo Marinho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
de formulação e aplicação, e dá outras
providências.
....................................................................................
Dos Instrumentos da Política
Nacional do Meio Ambiente
....................................................................................
Art. 18. São trans for ma das em re ser vas ou es ta ções ecológicas, sob a responsabilidade do Ibama,
as florestas e as demais formas de vegetação natural
de preservação permanente, relacionadas no art. 2º
da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 – Código
florestal, e os pousos das aves de arribação protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados
pelo Brasil com outras nações.
Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas
que, de qualquer modo, degradarem reservas ou estações ecológicas, bem como outras áreas de claradas como de relevante interesse ecológico, estão sujeitas às penalidades previstas no art. l4 desta lei.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO Nº 90.379
DE 29 DE OUTUBRO DE 1984
Dispõe sobre a implantação de Área
de Proteção Ambiental no Município de
Acaraú, no Estado do Ceará, e dá outras
providências.
(Às Comissões de Assuntos Sociais e
de Constituição, Justiça e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 2001, lido anteriormente, trami ta rá com pra zo de ter mi na do de 45 dias, nos ter mos
do art. 223, §1º, da Constituição Federal, e de acordo
com o art. 122, II, b, do Regimento Interno, poderá re ce ber emen das pelo pra zo de cin co dias úte is pe ran te
a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 108, de 2001 (nº 318/2001,
na origem), de 9 do corrente, pela qual o Presidente
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da República, nos termos do art. 52, inciso V, da
Constituição Federal, solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, no valor
equivalente a até cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, de principal, entre o Banco do
Nordeste do Brasil S/A e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, com garantia da República
Fe de ra ti va do Brasil, destinada ao financiamento par cial do Pro gra ma de Expan são de Mer ca dos para Pe quenas e Médias Empresas – PEM.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu os Avisos nºs 2-CN e 69, de 2001
(nºs 248 e 249/2001, na origem), de 30 de mar ço úl timo, do Tribunal de Contas da União, encaminhando
Relatório das Atividades daquele Tribunal, referente
ao exercício de 2000.
O Avi so nº 2-CN, de 2001, vai à Co mis são Mis ta
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, e o
de nº 69, de 2001, à Co mis são de Fis ca li za ção e Con trole
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, o Ofício nº S/9, de 2001 (nº 24/2001, na ori gem), de 10 do
corrente, encaminhando, para os fins previstos no
art. 52, i n ci so X, da Cons ti tu i ção Fe de ral, có pia da Lei
Estadual nº 5.466, de 26 de setembro de 1991, do
Estado da Pa ra í ba, do Pa re cer da Pro cu ra do ria-Ge ral
da República, da versão do registro taquigráfico do
julgamento, da certidão de trânsito em julgado e do
acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do Habeas Corpus nº 71713, que declarou a inconstitucionalidade do art. 59 da referida lei estadual (competência dos juizados especiais de pequenas causas).
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador João Alberto
Souza por vinte minutos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, hoje, o crime organizado constitui
um dos principais problemas da convivência humana
e uma das es tru tu ras que mais pre ju í zos oca si o nam à
coletividade nacional. Nos últimos tempos, violência,
corrupção, organização criminosa e Estado impotente têm sido os in gre di en tes co ti di a nos a pre en cher espaços na Imprensa e ocupar o tempo nas conversas
de to dos. A so ci e da de vive um Esta do de con fli to per -
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manente que poderia muito bem ser sintetizada na
”guerra total de todos contra todos“.
O medo, aliado à falta de confiança nas instituições encarregadas da ordem, atingiu um patamar de
qua se pa to lo gia pú bli ca. De con se qüên cia, as sis te-se
a uma verdadeira corrida aos mais diversos mecanismos e equipamentos de defesa privada. São residências cercadas de altos muros e equi pa das com ins trumentos de alarme tecnologicamente refinados. Cães
raivosos e possantes rondam noite e dia pá ti os re servados. Multiplicam-se as empresas particulares de
segurança. Aumentam-se efetivos, sofisticam-se armamentos e aprimoram-se estratégias.
Por sua vez, as instituições públicas enxovalhadas pela presença de desvios nos seus quadros e na
sua prática, desvios materializados na extorsão, na
contravenção, no arbítrio, na malversação, na interpretação de má nota da lei, no uso de car gos pú bli cos
em proveito próprio e no crime. São instituição machucadas porque sem credibilidade, vistas como nichos bem estruturados de corrupção e de acobertamento. E, no fim da linha, a população miúda, a grande maioria da população brasileira, sem recursos
para se autodefender, transformada em vítima, pagando com a vida ou abarrotando as prisões.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, em relação ao cri me or ga ni za do, fala-se hoje em pro ces so de
”colombianização“ do Brasil. O Estado não tem demonstrado eficácia ao combate, e a opinião pública
descrê de sua capacidade de agir de forma competente e tempestiva. Não faltam afirmações de que a
au to ri da de do Esta do foi subs ti tu í da pela dos tra fi cantes ou pela da organização dos criminosos.
De fato, a atividade, a organização, a instrumentalização dos bandidos ultrapassaram as fronteiras
do simples caso de polícia para assomarem como re ais ameaças as instituições. Assiste-se ao deprimente quadro de uma organização criminosa potencializada por armamentos modernos, enquanto que a for ça pública, dispondo apenas de instrumentos ultrapassados,desempenha um papel medíocre, não raro
risível.
Na área do Judiciário, o País convive com o arca bou ço vi ci a do de leis e de cul tu ra, ri go ro so com delitos menores, mas compreensivo, leniente, roceiro e
legalista quando se trata de grandes falcatruas praticadas pelos que dispõem de meios e esperteza para
passear na área do sofisma e das brechas legais em
que transitam, com desenvoltura, a corrupção e a impunidade.
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Não resta dúvida de que tanta violência, tanta
corrupção, tantos recursos públicos desviados ligam-se à incapacidade do Governo de combater o
cri me e a im pu ni da de dos cri mi no sos e dos cor rup tos.
Somente uma vontade política forte e determinada
obterá sucesso no combate ao crime organizado no
Brasil.
A situação do Estado em período recente da
História nacional demonstra que, quando existe determinação, a eficácia se concretiza. Refiro-me à
atuação da for ça de se gu ran ça du ran te o re gi me mi litar. Ninguém dos assim chamados ele men tos sub versivos conseguiu viver em clandestinidade com seguran ça. Fo ram ví ti mas exem pla res da von ta de do Estado de então o Capitão Lamarca, Marighela e outros.
Todos foram localizados e dominados, colocados na
prisão ou mortos.
A determinação e a vontade política devem
abran ger tam bém uma ação mais con cre ta do cam po
do saneamento institucional. Todos sabemos dos escân da los des co ber tos e am pla men te de ba ti dos pe los
meios de comunicação social e pela sociedade nos
tempos recentes. Há problemas no âmbito dos três
Poderes.
No meu Estado do Maranhão, há deputados
presos. Há pre fe i tos pro ces sa dos. Há pre fe i tos no poder e ligados ao crime organizado e à corrupção. Há
ju í zes e pro mo to res cor rup tos ou fa cil men te aber tos à
corrupção, coniventes ou medrosos, discricionários e
injustos. Há policiais que extorquem. Recentemente,
o ilustre Senador Romeu Tuma visitou o Maranhão e
ana li sou o pro ble ma lá exis ten te. Po rém, de pou co va lem a competência e a seriedade do Senador sem a
eficácia de medidas preventivas. Sem a interveniência decisiva do Governo Federal, pouco caminho poderá ser feito, até por que à vi o lên cia, ao cri me e à cor rupção nenhuma região do País está imune.
O que eu jul go mais gra ve e me re ce dor de in ter venção convincente é a promiscuidade, que, em que
muitos casos, se constituiu dentro das próprias instituições, criando-se esquemas de atuação participativa de homens públicos sintonizados com os bandidos, ou de homens públicos cuja origem são os rincões das contravenção. O resultado de toda essa
montagem é o conluio en tre o cri me ati vo e o pas si vo,
en tre a cor rup ção ati va e a pas si va, en tre a ini ci a ti va e
a aceitação muda, inerme, mas interessada e oportunista.
É desalentadora e ao mes mo tem po ób via a afir mação do General Alberto Cardoso, Ministro-Chefe
do Gabinete de Segurança Institucional da Presidên-
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cia da República, de que ”o crime está muito mais or ganizado do que o Estado“. O crime organiza-se com
eficiência, porque tem vontade e não se amarra em
bu ro cra ci as. ”Já o Esta do“ afir ma o Mi nis tro Cos ta Le ite, Presidente do Superior Tribunal de Justiça ”não
conseguiu se organizar por causa da burocracia,
além da briga política“.
No mundo, há exemplos de países que também
vinham sendo prejudicados pela criminalidade e pela
corrupção, mas que, determinados e exigidos, reagiram com proficiência. Cito, por exemplo, a Itália, que
tem con se gui do des ven dar e cor ri gir seus pro ble mas,
por meio de soluções exemplares e eficazes, controlando a máfia e todas as suas qualificações.
No Poder Legislativo, por sua vez, muito freqüentemente sucedem-se intermináveis discussões
para a constituição de comissões parlamentares de
inquérito, com a finalidade de detectar onde o governo se omi tiu, onde o go ver no não atu ou. A ex pe riên cia
nos ensina que as CPIs são geralmente pródigas em
pirotecnia, mas débeis quanto aos efeitos corretivos
da realidade atacada. Uma CPI pode ser necessária,
mas, até hoje, nenhuma se prolongou no tempo com
efeitos legais duradouros e com resultados efetivos
contra os desvios. Essenciais, sim; são estruturas legais ágeis, preventivas, eficientes e prospectivas.
s

Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, todos sabemos por onde circulam os ladrões de carros, os
contrabandistas e os traficantes de drogas. Conhecem-se as formas uti li za das para su per fa tu rar o cus to
das obras públicas, para so ne gar im pos tos, para con ceber e declarar falências fraudulentas. Conhecem-se o caminho, as fendas e os sofismas da corrupção. Ninguém ignora com que facilidade os bancos facilitam a lavagem de dinheiro. No entanto,
tem-se a impressão de que o País vive um estado de
imobilidade, de convalescença dolorosa, chocado
diante de um ciclone indomável e agindo apenas por
espasmos. Uma perigosa letargia que agrava os problemas e enrobustece as organizações malsãs.
O crime, te nha ele o ma tiz que ti ver, com ba te-se
com a repressão. A pri são não pode ser se pul tu ra dos
direitos humanos, não pode ser lugar de arbítrio, não
pode ser um depósito de seres ignorantes e esfarrapados, mas tam bém não pode trans for mar-se em pal co para holofotes, nem em lugar bom para ficar. A pri são deve constituir-se parte do jogo para quem faz
opção de agir contra os interesses da coletividade,
bem como no confisco dos bens surrupiados da mes ma coletividade.
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A tarefa de dar concretude atualizada a um tal
panorama é do Estado. A idéia da comunidade política, da polis gre ga ao Esta do mo der no, con for me afir ma Nor ber to Bob bio, está es tre i ta men te li ga da à idéia
de uma totalidade que mantém unidas partes que, de
outra forma, estariam em perpétuo conflito entre si.
O que assegura a unidade e o bem-estar do
todo é a lei bem concebida e bem aplicada. Fora des se contexto, toda sociedade expõe-se à guerra de todos contra todos. Todo Estado que falece diante do
crime, conforme escreveu Platão em sua República,
está fadado a receber o castigo de ser dirigido por infe ri o res: os de ma go gos, os cor rup tos e os cri mi no sos.
O Governo Federal é o responsável pelo combate ao crime organizado. Na luta contra o crime orga ni za do, há ne ces si da de ur gen te de ação re mo de ladora das estruturas e dos arcabouços legais do Esta do, inclusive de reforma do Judiciário, para que a
aplicação da justiça seja mais ágil, transparente, imparcial e justa. Não há tempo a perder nesse campo.
É preciso combater o crime sem trégua, com intervenção forte, segura, continuada, competente e convincente. Basta de seqüestros, de roubos, de balas
perdidas vitimando inocentes, de desvio de cargas,
de corrupção, de ma tre i ri ces no trato da coisa pública
e da in di fe ren ça em relação ao trabalho e à seriedade
de milhões de brasileiros honestos.
Só a vontade política e a determinação do Governo Federal, e os Estados em suas esferas específicas, podem evitar a catástrofe de sermos governados por demagogos, corruptos e criminosos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, men sa gem que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio,
Senador Carlos Wilson.
É lida a seguinte:
MENSAGEM Nº 200, DE 2001 – CN
(Nº 331/2001, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 6º da Lei nº 9.989, de 21 de
ju lho de 2000, en ca mi nho a Vos sas Exce lên ci as o re latório de avaliação do Plano Plurianual correspondente ao exercício de 2000.
Bra sí lia, 11 de abril de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 83/MP
Brasília, 11 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o
Relatório de Avaliação do Plano Plurianual – PPA
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2000/2003, relativo ao exercício de 2000, em cumprimento ao disposto no art. 6º da Lei nº 9.989, de 21 de
julho de 2000, que o instituiu.
2. O documento ora apresentado contém a ava liação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano.
3. Contempla, tam bém, uma ava li a ção da evo lução da situação econômica e social do País, tendo
como referência os macroobjetivos que norteiam o
PPA, e uma análise circunstanciada dos desafios da
gestão governamental sob a forma de programas.
4. Apresenta, para cada Programa e Ação do
PPA, os créditos orçamentários correspondentes,
quantifica a respectivaexecução financeira e detalha,
de forma regionalizada, a realização física das metas
no exercício de 2000. Finalmente, demonstra a evolução dos indicadores de resultado dos programas e as
perspectivas de alcance dos índices previstos para o
final do Plano.
5. Trata-se de atividade pioneira, na medida em
que avalia, de forma integral e homogênea, todo o
conjunto de atividades em curso no Governo Federal.
Espe ra-se, com esta ini ci a ti va, pres tar con tas ao Con gresso Nacional e à sociedade, de forma transparente, dos avan ços e di fi cul da des iden ti fi ca dos na ges tão
pública federal. Almeja, sobretudo, poder contribuir
para o aperfeiçoamento contínuo do Plano e dos programas que o integram, bem como dar mais um passo na direção de uma administração gerencial, orientada para resultados na sociedade.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO
LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL
LEI Nº 9.989, DE 21 DE JULHO DE 2000
Dispõe sobre o Plano Plurianual para
o período de 2000/2003.
....................................................................................
Art 6º O Poder Executivo enviará ao Congresso
Nacional, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.
§ 1º O relatório conterá, no mínimo:
I – avaliação do comportamento das variáveis
macroeconômicas que embasaram a elaboração do
Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e
observados;
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II – demonstrativo, por programa e por ação, de
forma regionalizada, da execução física e financeira
do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se
as fontes de recursos oriundas:
a) do orçamento fiscal e da seguridade social;
b) do orçamento de investimentos das empresas em que a União, di re ta ou in di re ta men te, detenha
a maioria do capital com direito a voto; e
c) das demais fontes;
III – de mons tra ti vo, por pro gra ma e para cada in dicador, do índice alcançado ao término do exercício
anterior comparado com o índice final previsto;
IV – avaliação, por programa, da possibilidade
de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cum pri men to das me tas fí si cas e da pre vi são
de cus tos para cada ação, re la ci o nan do, se for o caso,
as medidas corretivas necessárias.
§ 2º Para fins de acompanhamento e da fiscaliza ção or ça men tá ria a que se re fe re o art. 166, § 1º, in ciso II, da Constituição Federal, será assegurado, ao
órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de
consulta, ao Sistema de Informações Ge ren ci a is e de
Planejamento do Plano Plurianual – SIGPLAN, ou ao
que vier a substituí-lo.
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mensa gem que aca ba de ser lida en ca mi nha o re la tó rio de
avaliação do Plano Plurianual correspondente ao
exercício de 2000, e vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho
por cessão do Senador Paulo Hartung.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há pouco mais
de seis anos cheguei a esta Casa juntamente com
tantos ilustres companheiros. E no momento em que
assumia a representação do Pará no Senado da República, nessa mesma data assumia também a Liderança do meu Partido, por um gesto magnânimo de
meus Colegasintegrantes da Bancada do PMDB. Por
cerca de seis anos, fui Líder do PMDB nesta Casa.
Tive e tenho tido o privilégio de conviver com as Lideranças mais ilustres do Brasil: ex-Presidentes da Re -

11
Terça-feira 17 06067

pública, ex-Go ver na do res, ex-Mi nis tros, ho mens com
currículo admirável. Com eles, nesta Casa, travei de bates, polêmicas as mais entusiasmadas e, acima de
tudo, fiz grandes amizades.
Nesse espaço de tempo, há cerca de pouco
mais de dois anos, gratificado pela solidariedade dos
companheiros do PMDB, fui eleito, por unanimidade,
em convenção nacional, Presidente Nacional do Parti do, um dos ma i o res pri vi lé gi os po lí ti cos já ob ti dos ao
longo de minha carreira. Eu, que comecei como militante do PMDB, em 1966.
Portanto, Sr. Presidente, são seis anos nesta
Casa, seis anos de intenso convívio no plenário e nas
Comissões do Senado Federal.
Sr. Presidente, há cerca de mais de um ano,
passei a me envolver num debate do qual nem só o
Senado é testemunha, mas o País inteiro; debate a
que poucos homens pú bli cos fo ram sub me ti dos, di vergências de natureza política e de naturezapessoal. Os
jornais, os rádios e as televisões em todo o Brasil são
testemunhas disso.
Sr. Presidente, eu fui, praticamente, forçado a
me candidatar à Presidência do Senado, por decisão
quase unânime da minha Bancada, e concorri à Presidência do Senado. Eu tive o privilégio, ao concorrer,
de ter mais dois outros ilustres companheiros do Senado a disputarem comigo a preferência, a escolha
dos integrantes do Senado da República: o Senador
Jefferson Péres, ilustre representante do Estado do
Amazonas, e o Senador Arlindo Porto, ilustre representante das Minas Gerais. Com mais dois companheiros concorrendo, recebi do Senado da República
uma manifestação que, seguramente, levarei ao longo do tempo, se Deus me der vida, como uma das
mais gratas manifestações de apreço e de solidariedade que po de ria re ce ber no curso da minha vida pú blica, disputando – insisto, Sr. Presidente – com mais
dois colegas, eu imaginava que seria eleito por mai oria simples, Sr. Presidente. Mas a generosidade dos
meus companheiros do Senado resolveu que eu fosse eleito por maioria absoluta, que não fi cas se dú vi da
alguma de que a ma i o ria do Se na do, após dez me ses
de uma perlenga política e pessoal, fizesse tal julgamento, de que eu deveria, depois de seis anos de
convivência nesta Casa, merecer o privilégio de presidi-la.
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Sr. Presidente, há que se lembrar o clima de tal
ordem desta campanha, talvez a única na história do
Se na do, onde a pas si o na li da de te nha al can ça do quase que os li mi tes da ir ra ci o na li da de. Fui avi sa do, es tava avisado. Fui inclusive aconselhado às vésperas da
ele i ção para a Pre si dên cia do Se na do por uma das fi guras mais experientes des ta Casa – que me per mi to
não citar o nome agora –, de todos nós talvez seja
aquele que mais experiência teve.
Ao vi si tá-lo, re ce bi dele qua se que um ape lo uni do a um conselho: “Não deves concorrer. Não deverias con cor rer. Além de toda a cam pa nha, está ar ma da
a continuidade da campanha. Não sabes quanto po der, quanto recurso financeiro está por trás disso.
Quantos foram alugados, em determinados segmentos da imprensa, para continuar sistematicamente na
luta”. Chegou a dizer-me: “Verás que não paga o pre ço esse enfrentamento.”
Sr. Presidente, forjado na luta democrática, vim
de longe. Não fui forjado nos porões da ditadura. Minha carreira foi for ja da pelo en fren ta men to à di ta du ra,
como a de tantos outros companheiros que tombaram ao longo da luta política recente neste País. Não
me con for mei com o fato de que para sa tis fa zer o ego,
a vaidade, o mandonismo, tivesse eu que recuar ao
julgamento dos meus colegas de Senado, os únicos
que tinham o direito de dizer se poderia eu ou não
ocupar a cadeira de Presidente do Senado. Aceitei o
desafio apesar de tudo o que já havia passado, do
dossiê montado, da campanha desenfreada, da remes sa de do cu men tos ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re públi ca. Pou cos ho mens pú bli cos nes te País ti ve ram sua
vida de vas sa da como eu, du ran te a cam pa nha para a
Presidência do Senado da República.
Sr. Presidente, chegaram a festejar, como um
tiro certeiro na minha candidatura à Presidência do
Senado, a famosa matéria de capa da revista Veja: O
Senador de R$30 milhões; festejaram nas antevésperas, sa bi am o que vi nha e es pa lha vam nos cor re do res
desta Casa que a minha candidatura não resistiria de
pé de po is de a re vis ta Veja pu bli car essa re por ta gem.
A revista Veja pretendia substituir a Receita Federal
no Brasil; a revista Veja pre ten dia subs ti tu ir o Ministério Público e o Judiciário, e, acima de tudo, ser representante da ética no País, para dizer qual senador
poderia ou não ocupar a Presidência do Senado Fe deral. Ela estava contratada, alugada – como aliás
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continua –, para que eu não pudesse chegar à Pre sidência do Senado.
Ace i tei o de sa fio e fui ele i to numa cam pa nha em
que nin guém pode di zer, nes ta Casa ou fora dela, que
não fui submetido a todo esse bombardeio, a toda
essa devassa; ninguém, Sr. Presidente, nenhum senador poderia, neste Colégio qualificado, dizer que
não sabia em quem estava votando; os colegas de
Senado, em sua maioria absoluta, compreenderam
que tudo isso fazia parte de uma estratégia de campanha, para inviabilizar-me, para impedir-me, para
satisfazer ao mandonismo provinciano daquele que
achava que, depois de ter avacalhado com o Presidente da República reiteradamente, depois de ter hu milhado o Presidente do Supremo Tribunal Federal
com declarações indelicadas, depois de ter humilhado o Presidente da Câmara dos Deputados, depois
de se estabelecer como um dos últimos coronéis da
política brasileira, também tinha o direito de dizer
quem deveria sucedê-lo na Presidência do Senado.
Sr. Presi den te, o Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca
devolveu ao Senador Ramez Tebet todo o calhamaço
que lhe foi remetido e disse que era imprestável para
que se pudesse tomar alguma atitude em nome do
Ministério Público no Brasil. Foi isso que aconteceu e
foi isso que foi devolvido para esta Casa.
Não fui impedido de chegar à Presidência do
Senado, apesar de me sentir, mais ou menos, como
Juscelino Kubitschek. Os reacionários disseram que
Juscelino Kubstichek não poderia ser candidato; se
fosse candidato, não poderia ser eleito; se fosse eleito, não poderia tomar posse; se tomasse posse, não
poderia governar. E teve ele Jacareacanga, teve Aragarças.
Na Pre si dên cia do Se na do, por en co men da, por
aluguel, submeteram-me a isso alguns amestrados
que estão a serviço do dinheiro acumulado ao longo
do tempo.
Entre as ma té ri as re quen ta das, es ta va a fa mo sa
questão do BanPará. Alardeou-se BanPará por toda
parte. Conseguiu-se divulgar que o relatório do BanPará, em relação a mim, era assustador. Esse relatório havia sido divulgado em 1996, quando, junto com
outros colegas do Senado,imaginávamos fazer a CPI
dos Bancos, para verificar os rombos do Banco Econômico e do Banco Nacional. Àquela altura, surgiu o
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tal do re la tó rio do Ban Pa rá, que mor reu em me nos de
24 ho ras. O Pre si den te do Ban co Cen tral de en tão, Sr.
Gustavo Loyola, mandou-me um expediente, dizendo
que o meu nome não cons ta va do re la tó rio. O as sun to
morreu.
Esse assunto havia sido apreciado em 1990,
durante uma campanha eleitoral, no meu Estado, e
não havia eu, ao longo do tempo, recebidoqualquer co municação ou sido instado por quem quer que fosse.
Num País orga ni za do ju ri di ca men te, as pes so as
devem ter o elementar direito de defesa para saber
pelo menos do que são acusadas – e eu nunca havia
sido, Sr. Presidente. O Sr. Gustavo Loyola não estava
en ga na do quan do dis se que meu nome não cons ta va.
Recentemente li num jornal que o atual Presidente do Banco Central, de forma indelicada, teria
participado de uma armação – permita-me a expressão – com o Presidente da República para abafar a
CPI da corrupção, e um dos instrumentos utilizados
era exatamente o tal relatório do Banco Central. Por
isso mesmo o Banco Central assumia uma postura
com o sentido de me proteger, porque tudo isso estava numa ne go ci a ção mon ta da en tre o Sr. Armí nio Fra ga – que, aliás, foi cha ma do de frou xo – e o Pre si den te da República.
Sr. Presidente, meu nome, de fato, não estava
no re la tó rio do Ban co Cen tral en vi a do ao meu Esta do.
Nun ca es te ve! Sabe por quê? Por que em 1992, quan do essa inspeção no Banco do Estado do Pará foi en cerrada, o departamento jurídico do Banco Central,
examinando o as sun to, emi tiu suas con clu sões fi na is,
por meio do Parecer nº 211/92, de 06 de maio de
1992:
Instituição Financeira – Entidade Paraestatal – Sociedade de economia mista –
Banco do Estado do Pará S.A. – Desvio de
recursos, através da emissão de cheques
administrativos – Aplicação no mercado financeiro – Materialidade comprovada – Delito coletivo multitudinário ou societário – Minuta de comunicação ao Ministério Público”.
Assinado por todo o Departamento Jurídico do
Banco Central e, mais, pelo Procurador-Geral, Dr.
José Coelho Ferreira, e pelo Presidente do Banco
Central de en tão, Sr. Fran cis co Gros, no dia 9 de maio
de 1992, o documento excluía-me nominalmente, Sr.
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Presidente e Srs. Senadores, com o trecho: “muito
embora os inspetores do Banco Central tenham se
esmerado na busca de documentação com vista a in dividualizar os infratores, não conseguimos detectar
nenhuma prova suficiente ou convincente, no sentido
de enquadrar juridicamente o Sr. Jader Fontenelle
Barbalho”.
Desculpe, Dr. Armínio Fraga, o senhor não é
frouxo; desculpe, Sr. Presidente da República, o senhor não participou de uma negociação espúria para
evitar a CPI da Corrupção no Brasil. Eu estava excluído, Sr. Pre si den te – mes mo sem sa ber da acu sa ção e
da exclusão –, desde maio de 1992.
Não fui eu, Sr. Pre si den te, quem re je i tou, por falta de con sis tên cia, os re la tó ri os que fo ram mon ta dos não sei a que título - para tentar me enquadrar numa
época em que eu não era Governo. Isso foi em 1992,
Sr. Presidente. V. Exª se recorda quem era o Presidente da República? Chamava-se Fernando Collor.
Eu era Go ver na dor do Pará. Eu não ti nha Mi nis tros no
Governo Fernando Collor e nem parente algum meu
era Lí der do Go ver no Fer nan do Col lor. Eu não ti nha li gações nem com o Sr. Fernando Collor, nem com o
Sr. PC Farias, nem com ninguém do Governo. E foi
nesta época que fui excluídonominalmente pelo Ban co Central do Brasil. Mesmo sem saber da acusação,
mesmo sem ser instado por acusação alguma, fui ex cluído, sem saber. E só soube disso agora, recentemente, Sr. Presidente. Mas por toda parte, pela imprensa, espalhou-se: “Está enquadrado; foi enquadrado.” E agora deve ser o Ministério Público do meu
Estado que deve estar, agora, Sr. Presidente, de sejando não me enquadrar.
Como me enquadrar, Sr. Presidente, se a Instituição financeira, no Brasil, ela mesma, declarou,
atra vés de toda a sua es tru tu ra ju rí di ca e ad mi nis tra tiva, que eu estava excluído? Isso, nos idos de 1992,
há nove anos. Mas se tem requentado o assunto, Sr.
Presidente, como se fosse um assunto recente, como
se fosse um assunto que, efetivamente, pudesse, Sr.
Presidente, atingir-me e impugnar-me como homem
público neste País, como Senador da República e,
hoje, como Presidente do Senado Federal.
Prossigo, Sr. Presidente. Depois, foi a Sudam.
Cometi o crime de indicar um Primeiro Superintendente, Sr. José Artur Guedes Tourinho, que, durante
muitos anos, exerceu o cargo de Diretor do Banco da
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Amazônia, sem que pesasse sobre si qualquer suspeição desabonadora. Posteriormente, o Ministro
Fernando Bezerra me consultou sobre sua substituição pelo Dr. Maurício Vasconcelos; outra pessoa sobre a qual também ja ma is ha via to ma do co nhe ci mento de qual quer im pug na ção em re la ção à con du ta mo ral ou administrativa, tendo ele inclusive chegado inte ri na men te à che fia do Ga bi ne te Ci vil da Pre si dên cia
da República, no Governo José Sarney.
Este foi o meu crime, Sr. Presidente. O meu crime foi in di car. Aliás, Sr. Pre si den te, se fi zer mos um le vantamento de indicações para a Agência de De senvolvimento, verificaremos seguramente que não estou só nessa situação; seguramente, alguns com assento nesta Casa indicaram superintendentes para a
Sudene. E eu, Sr. Presidente, que fui educado pelo
meu pai para não ser um leviano, jamais acusaria alguém de ser responsável por qualquer evento, num
setor da administração pública, pelo simples fato de o
ter indicado. E não o farei, Sr. Presidente. Mas não fui
eu, não tenho sido só eu, Sr. Presidente, que, ao longo da história política e administrativa deste País,
em ne nhum mo men to, o úni co res pon sá vel pela in di cação.
Mas aí disseram, Sr. Presidente, que o Ministro
Fernando Bezerra estava adiando o relatório sobre a
Sudam para me proteger. Ou será que alguém se esqueceu disso? Disseram. Saiu no jornal. A imprensa
publicou: “O Ministro Fernando Bezerra não quer publicar o relatório porque o relatório incrimina o Senador Ja der Bar ba lho.” Isso foi dito aos qua tro ven tos, Sr.
Presidente. Aí vem o relatório. Está aqui o relatório.
Não se encontra numa linha sequer deste relatório
uma citação no meu nome. O rela tó rio in di ca irregularidades cometidas por empresários com financiamentos na Sudam. Indica, sim! Particularmente, Sr.
Presidente, indica a questão relativa à contabilidade,
a notas fiscais sob suspeitas de serem frias. Mas, em
momento algum, este relatório, em que o Ministro
Fer nan do Be zer ra foi acu sa do no mi nal men te de es tar
adiando a sua divulgação porque nele estavam contidas acusações gra vís si mas a meu res pe i to, nem uma
linha, Sr. Presidente, nem uma linha...
Sr. Presidente, a revista Veja, que não conseguiu aten der à en co men da, en quan to eu era can di da to, com o tal do tiro certeiro, aquele da capa “do Senador de US$30 mi lhões” – que po de ri am ser US$20 mi lhões também; não sei por que não co lo ca ram US$40
milhões ou US$50 milhões. Mas a revista Veja tinha
um contrato, um contrato de empreitada. E esse contrato de empreitada não tinha tido sucesso durante a
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campanha eleitoral. E ele precisava ter continuidade.
Parece-me que já são nove edições, das quais, em
apenas uma semana, não fui brindado com algum
tipo de matéria encomendada no sentido de atingir a
minha imagem, a minha honra e a honra e a imagem
do Presidente do Congresso Nacional. Na penúltima,
sem que o meu nome ti ves se sido ci ta do em meia fra se nas tais gravações que foram apanhadas e divulgadas com o maior estardalhaço, não há uma meia
frase - uma meia frase, Sr. Presidente! –, mas lá estava a minha fotografia, lá estava, Sr. Presidente, logo
no início do título, colocando-me como tendo sido
apanhado nas tais das gravações, numa verdadeira
forma de subestimar o leitor, de amesquinhar o leitor
– pois qualquer um semi-alfabetizado, lendo aquilo,
não encontra, em nenhum trecho, uma meia frase de
alguém que possa responsabilizar-me por coisíssima
nenhuma. Mas, na penúltima edi ção, lá es ta va eu, pa utado e pautando o resto da im pren sa, que, no dia se guinte, também passava a comentar o fato e a procurar-me para dar explicações de gravações, nas quais
o meu nome não estava absolutamente inserido ou
comentado.
Mas, Sr. Presidente, nessa última edição, aí, foi
a prova. Agora tem a prova do meu envolvimento. E
qual é a prova do meu envolvimento, Sr. Presidente?
O fato de que eu, como um cidadão qualquer deste
País, tenha o direito, garantido pela Constituição, de
estabelecer um contrato, de estabelecer um negócio
comercial ou imobiliário. Essa é a pro va, Sr. Pre si dente. Apanharam a prova contra mim – segundo a revista. Prova clandestina, Sr. Presidente, tão clandestina
que toda ela foi re gis tra da na Jun ta Co mer ci al do meu
Estado, tal a clandestinidade, tal o interesse de encobrir algo desonesto, que estava registrado na Junta
Comercial, acessível, ao longo do tempo, a qualquer
cidadão – hoje, inclusive, através da internet.
Sr. Pre si den te, qual foi o cri me que co me ti des sa
vez? Ter conhecido um empresário, em 1994, apresentado por um ex-Superintendente da Sudam, Dr.
Frederico Andrade – sobre quem também não pesa,
até o momento, nenhuma suspeição ao lon go de toda
uma carreira feita no serviço público –, como um dos
empresários de maior competência, de maior trabalho, um dos maiores investidores no Fi nam? Fui apre sentado àquele empresário, o Sr. José Osmar Borges, por intermédio do Dr. Frederico Andrade, em
1994.
Depois disso, Sr. Presidente, tive oportunidade
de, atendendo a um convite do Senador Carlos Bezerra, ir ao casamento de sua filha, em Mato Grosso.
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Lá, tive oportunidade de visitar os empreendimentos
do Sr. José Osmar Bor ges, que é apre sen ta do como o
maior fraudador da Sudam. Não tenho, não quero ter,
Sr. Presidente, procuração sua para defender seus
ne gó ci os e seu re la ci o na men to com a Su dam – isso é
tarefa dele. Quero invocar aqui o testemunho de um
Senador que não é do meu Partido, não é o Senador
Carlos Bezerra, mas o Senador Jonas Pinheiro, do
PFL, de Mato Grosso, a respeito dos empreendimentos dessa pessoa que é acusada pelo Ministério Público de Mato Grosso de ter cometido fraude fiscal.
Essa é a acusação.
Qu an do fui vi si tá-lo, quan do pas sei a ter re la ção
de ami za de com esse se nhor, como te nho com tan tos
outros empresários e pessoas ao longo do País, nunca ha via ou vi do a não ser elo gi os à sua con du ta como
pessoa e como empresário. E, em 1996, aceitei fazer
uma sociedade com o mesmo em uma propriedade
ao lado da minha fazenda, denominada Chão Preto,
no Município de Aurora do Pará, cerca com cerca,
lado a lado, àquela altura até imaginando a possibilidade de ter alguém, que eu tinha visto no Mato Gros so executando um dos projetos mais modernos de
pecuária, de ter um parceiro, ao lado de minha propriedade, que, em meu entendimento, me favoreceria
em nível de evolução tecnológica.
Qual é o crime? Será que é crime, neste País,
alguém se associar a alguém, alguém contratar com
alguém, principalmente se, sobre a pessoa com que
você está se re la ci o nan do ou con tra tan do, não há no tícia de que possa pesar algum tipo de impugnação
de natureza moral? Eu nunca havia ouvido falar, Sr.
Presidente, de tipo algum de impugnação de natureza moral em relação ao Sr. José Osmar Borges.
Mas aí, Sr. Presidente, a revista descobriu, depois de muito sacrifício, de muita pesquisa, esse
contrato público de gaveta – registrado na Junta Co mercial, lançado na contabilidade da minha empresa
Fazenda Rio Branco Ltda, lançado no Imposto de
Renda da minha mulher –; conseguiu descobrir, depois de exaustiva pesquisa, essa prova. Ora, há que
se per gun tar, en tão, por que tão ba i xa par ti ci pa ção da
mu lher do Se na dor? Sin to-me obri ga do, Sr. Pre si dente, como homem público, a ter que declinar questões
de natureza pessoal e privada, porque, lamentavelmen te, os ho mens pú bli cos não têm di re i to à vida par ticular, privada – e disso estou convencido –, principalmente aque les que ar ros tam o en fren ta men to com
aqueles que se consideram donos do mundo. E foi o
meu caso, e foi o meu erro: resolvi enfrentar um dos
donos do mundo e estou pagando o preço por isso.
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Eu o fiz, Sr. Pre si den te, por que não o po de ria fa zer de forma clara, naquele momento, pois eu estava
em processo de separação com a minha ex-mulher.
E, por isso mes mo, o que foi es ta be le ci do ini ci al men te
foi uma fór mu la ju rí di ca de con tra to para ser ma te ri a lizado mais adiante. Isso foi registrado na Junta Comercial em 30 de maio de 1996. Um mês depois, exa tamente no mês de junho, a propriedade foi invadida
por mais de duzentas famílias. A partir daí, estabeleceu-se o caos ao lado de minha propriedade, a Fazenda Chão Preto.
Assim, Sr. Pre si den te, ine vi ta vel men te, te ria que
ser desfeita a sociedade, o que aconteceu ao longo
do tempo. O Sr. José Osmar Borges retirou o gado e
os equipamentos. Fiquei com a propriedade, tive de
assumi-la, o que era inevitável: ou a assumiria ou a
per de ria, face ao acam pa men to es ta be le ci do ao lado.
Deve ter sido muito difícil conseguir tudo isso,
pois todas as etapas foram registradas, ao longo do
tempo, na Junta Comercial do Pará. E deve ter sido
um sacrifício imenso encontrar a prova da fraude,
buscá-la na declaração da Fazenda Rio Branco Ltda,
pessoa jurídica, que foi quem a adquiriu. Mas não ha via in te res se em pes qui sar o as sun to para di vul ga ção
na re vis ta. Ha via in te res se de di zer o quê? Que na de claração dele nada exis tia. Mas es ta va cla ro, pelo que
foi divulgado, que quem adquiriu foi a Fazenda Rio
Branco Ltda, pessoa jurídica. E foi tanto na contabilidade da pessoa jurídica quanto na declaração para a
Receita Federal que a operação foi lançada. Está à
disposição de quem quiser verificar, como está à disposição todo o processo do Incra, que é um calhamaço deste tamanho, para demonstrar que o que eu estou falando aqui não é nenhuma mentira; que, efetivamen te, hou ve um pro ces so vi o len to de ocu pa ção dessa área ao lado da minha área anterior.
Ago ra, Sr. Pre si den te, eu co me ti um ou tro cri me:
o de não ser vidente. Eu tinha que ser vidente. Eu tinha que sa ber que o Sr. José Osmar Bor ges não ti nha
a sua contabilidade regular. Eu tinha que saber que o
Sr. José Osmar Borges ia ter problema com o Fisco.
Eu tinha que saber que, no ano posterior, em 1997,
ele teria problema com o Ministério Público. Eu tinha
que ter essa capacidade da onisciência, da vidência,
para saber que eu não deveria ter feito negócio com
uma figura sobre a qual todas as informações eram
de um empresário que já havia implantado três ou
quatro projetos com certificado de implantação na
Sudam; e isso pode ser verificado. Eram três ou quatro, Sr. Presidente, quando ele foi apresentado a mim.
Portanto, não era uma pessoa sob suspeição.
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E o que foi levantado contra ele foi feito no ano
seguinte à operação que fiz com ele. Portanto, nunca
antes. Se eu tivesse tomado conhecimento, aí, sim,
os senhores poderiam me dizer: ”Mas que temeridade! Como o se nhor se en vol veu com uma pes soa sob
suspeição, que estava sendo processada pelo Ministério Público, acusada de ser um fraudador?“ Con tudo, como eu não tenho essa capacidade, Sr. Presidente, negociei, em 1996, com uma pessoa que até
aquele momento não tinha sob si absolutamente nenhuma suspeição.
Aqui es tão to das as al te ra ções, com o ca rim bo e
registro da Junta Comercial do meu Estado. Todas,
sem que em nenhuma tenha havido qualquer tipo de
sonegação. Mes mo por que, Sr. Pre si den te, não te nho
nenhum bem, nenhuma propriedade, nenhuma empresa em nome de terceiros. Não coloquei empresa
minha em nome de genro, Sr. Presidente. Não, nunca
fiz isso. Os meus negócios e as minhas coisas estão
declaradas no meu Imposto de Renda! E fico espanta do com o es cân da lo, com o pse u do-es cân da lo, com
a dificuldade imensa de se conseguir esse material,
publicado com o maior estardalhaço, como a prova
definitiva de que eu efetivamente estaria envolvido
em negócios de so nes tos na Su pe rin ten dên cia de Desenvolvimento da Amazônia.
Não sei se no código penal mais antigo do mun do – não sou pe na lis ta, que me so cor ra o Se na dor Ju vêncio da Fonseca – , no Código de Hamurabi ou na
Lei de Talião, podem-se estender responsabilidades.
Não sei! Negociei com uma pessoa em 1996. Em
1997, esta passou a ter problemas. A partir daí, não
sei se é possível, retroativamente, responsabilizar alguém. Se esse juízo de valor pudesse ter procedência, fico imaginando, por exemplo, como ficariam as
pessoas que foram sócias de Ângelo Calmon de Sá,
que foi atacado por gestão temerária, por negócios
suspeitos, por remessas ilegais para o exterior. Falo
do Fun do Trans world, nas ilhas Cay man. Con tu do, Sr.
Presidente, absolutamente, não irei estender as possíveis responsabilidades do Sr. Ângelo Cal mon de Sá
a ninguém, porque acredito que a lei, o bom senso
não devem permitir – à exceção de que se seja um le viano – que sequer se ima gi ne que se pos sa es ten der
responsabilidade de terceiros a quem quer que seja.
Sr. Presidente, não tenho eu pro cu ra ção para defender nenhuma das pessoas da Sudam que possam
estar sendo acusadas, sejam funcionários ou empresários, porque cada um haverá de responder por suas
responsabilidades e pela respectiva punição, caso as
acusações sejam procedentes. Contudo, Sr. Presiden-
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te, será que se pode responsabilizar pessoas que fizeram indicações para a Sudene? Não, Sr. Presidente!
Também não o farei, porque não sou um leviano.
Este jor nal não é da mi nha ter ra; é um dos jor na is mais tradicionaisdo país, O Povo, de Fortaleza, se gunda-feira, 16 de abril, hoje, trazendo a seguinte
manchete: ”CPI apura que desvio na Sudene é maior
do que na Sudam“. É o jornal de hoje. Em entrevista
de página inteira, o Vice-Presidente da CPI do Finor,
Deputado José Pimentel, diz que ”desvio na Sudene
supera Sudam“. Ele conta o que ocorreu na Sudene
ao longo do tempo: responsabilidade de dirigentes,
empresários que desviaram recursos, notas fiscais
frias, processos sem execução! Segundo a opinião do
De pu ta do, ”a Su de ne su pe ra a Su dam em pro ble mas“.
Sr. Presidente, não virei aqui dizer que algum
colega do Senado é responsável por, ao longo do
tempo, ter nomeado ex-Superintendentes da Sudene
e que, nessa época, segundo o Deputado Pimentel,
possam ter sido cometidas irregularidades. Não farei
isso e não o farei, porque não sou um leviano!
Não desejo justificar a Sudam pelo que possa
ter acontecido na Sudene, até porque, na Sudam,
pelo que li, o valor de quase R$1,2 bilhão é de épocas
pretéritas às recentes administrações. Não irei justificá-la, absolutamente, pois não tenho procuração e
não ace i to. Pen so que a ad mi nis tra ção pú bli ca e o Mi nistério Público devem pesquisar todas as denúncias
de irregularidade, devem responsabilizar e punir, se
for o caso. Não só lá, Sr. Presidente, porque seguramente não é só na Sudam e na Sudene que devem
existirirregularidades. Que se jam fe i tas in ves ti ga ções
no BNDES, no Banco do Nordeste, no Banco do Bra sil, na Ele tro brás, nos fun dos de pen são, em toda par te, para que não fique apenas a Sudam, este órgão
que, segundo um amigo, manipula com incentivo fiscal menor que aquele dado para a compra de táxi na
cidade de São Paulo.
A partir daí, transformou-se a Sudam, transforma ram-se os po lí ti cos e em pre sá ri os do nor te do Brasil nessas figuras abjetas, responsáveis, ao longo da
história recente, por todas as mazelas que possam
estar ocorrendo neste País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jornal O
Liberal, da minha terra, na edição de ontem, publica
uma denúncia da maior gravidade, um artigo assinado
por um dos homens mais respeitáveis do meu Estado
e da política brasileira, o ex-Presidente desta Casa,
ex-Ministro de Estado e ex-Senador Jarbas Passarinho. S. Exª faz uma denúncia gravíssima de que, pela
estrutura das autarquias de desenvolvimento ao longo
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do tempo, empresários po di am apli car di re ta men te em
projetos pró pri os ou de ter ce i ros. Há em pre sá ri os neste plenário que conhecem bem o sistema.
Sr. Presidente, nesse ar tigo, o ex-Senador Passarinho de i xa bem cla ro aqui lo que eu e ou tros já ti ve mos oportunidade de denunciar, inclusive nesta
Casa, numa Comissão, ao Secretário da Receita Fe deral, Dr. Everardo Maciel.
Quem detém efetivamente o resultado do
Imposto de Renda neste País? São os contribuintes
do Norte ou do Nordeste? Somos nós que detemos o
Imposto de Renda e temos a chance, de acordo com
a legislação, de apartá-lo para o Finam ou para o Finor? Não, Sr. Pre si den te, não é ver da de. A Ama zô nia,
lamentavelmente, deve estar gerando ainda algo em
torno de 2% ou 3% de todo o Imposto de Renda nacional. O Imposto de Renda apartado para o Finam e
para o Finor deriva dos centros considerados desenvolvidos e ricos do Brasil. É de lá que se faz, Sr. Presiden te, a des ti na ção. É lá onde co me ça todo o pro ces so.
E o que diz o ar ti go do ex-Se na dor Jar bas Pas sa ri nho? O que dis se eu ao Dr. Eve rar do Ma ci el? Sr. Pre sidente, para um empresário da minha terra, da Amazônia, conseguir enquadrar-se no dito art. 9º, ele é orientado pelos escritórios de planejamento a dirigir-se a
São Paulo, onde estão os investidores. Lá, o empresário é encaminhado para os escri tó ri os de corretagem –
”corretagem“ é o ter mo exa to – de in cen ti vo fis cal, sem
a qual é inviável a apreciação, Sr. Presidente.
Não são os empresários da minha terra que têm
o Imposto de Renda. Não são eles que passam a ser
aplicadores nos projetos, Sr. Presidente. É o empresariado que se encontra onde está o PIB nacional. É
para lá que os aplicadores se destinam.
Mas, Sr. Pre si den te, se gun do de nun cia o ex-Sena dor Pas sa ri nho – o que já foi fe i to re i te ra da men te –,
isso custa 40% do valor do projeto – apenas 40% do
valor do projeto.
Ou seja, se alguém deseja de um investidor
R$10 milhões, deve saber que vai assumir a responsabilidade no escritório de corretagem por R$4 milhões. A par tir daí co me ça a im plan ta ção dos pro je tos.
Isso não é de hoje, Sr. Presidente. Isso acontece há
muito tempo – segundo os cálculos, há mais de vinte
anos. A partir daí, os projetos nascem e são natimortos. A partir daí, a contabilidade não pode nunca fechar, Sr. Presidente. A partir daí, há o estímulo para
as notas fiscais frias nos projetos, porque há que se
cobrir a corretagem estabelecida.
Mas, Sr. Presidente, haveriam de perguntar:
mas esses empresários não participam do projeto?
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Participam sim, Sr. Presidente. Participam sim. Ficam
lá. São examinados e aprovados pelo Condel. Lá estão as respectivas pessoas jurídicas, todas listadas.
Segundo se co men ta, an tes de sair de São Pa u lo, o empresário do Norte ou do Nordeste que deseja
implantar algum projeto deve deixar o cheque correspondente às liberações, Sr. Presidente. Deve receber
as procurações pelas quais passam as assembléias
gerais e todos os atos normativos da empresa a terem re pre sen ta ção do gran de in ves ti dor na Ama zô nia
e no Nordeste.
Sr. Presidente, algumas pessoas que estão neste plenário sabem que não é novidade o que estou
contando e que há muito isso demanda apuração, e
que não se tra ta de mi lhões, mas de bi lhões, que fo ram
subtraídos da minha região e do Nordeste brasileiro.
Sr. Presidente, haverá dificuldade de apuração?
Será que a Drª Anadyr Mendonça Rodrigues, nossa
Ministra-Corregedora, terá dificuldade de averiguar?
Terão dificuldade de apurar o caso o Dr. Gilmar Mendes, Advogado-Geral da União, e o Dr. Geraldo Brindeiro? Não, não terão dificuldade nenhuma, Sr. Presidente. Se efetivamente for feito um levantamento da
pre sen ça dos in ves ti do res do PIB na ci o nal na Ama zônia e no Nordeste, para saber se, em cada projeto
desses investidores, eles estão presentes e se mantêm a relação contábil, fiscal e jurídica, verificar-se-á
que a possível grossa corrupção não está na Avenida
Almirante Barroso, na ci da de de Be lém, mas per to da
Avenida Paulista, em São Paulo.
Os contratos a que me refiro não são, como os
meus, registrados na Junta Comercial e declarados
no Imposto de Renda. Sr. Presidente, basta uma verificação, uma auditoria como a que está sendo feita
neste momento com os ”piabinhas“ e ”peixinhos miúdos“, enquanto os ”tubarões“ que ao longo do tempo
ficaram sem despender uma noite de preocupação e
uma gota de suor venderamdinheiro público, dinheiro
da União, e entregaram os DARFs do Imposto de
Renda por cerca de 40%.
Sr. Presidente, essa é a colaboração que dou
neste momento para aqueles que efetivamente estejam interessados em saber o que acontece com os
projetos da Amazônia. Por que esses projetos têm
uma dificuldade imensa de dar certo? Por que a contabilidade deles, de modo geral, é irregular? Por que,
de modo geral, se buscam notas fiscais frias? Qual
matemático explica que alguém que inicia um projeto
seja obrigado a abrir mão de 40%? Qual a contabilidade que pode fechar, Sr. Presidente, sem superfaturar ou enxertar notas fiscais?
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Sr. Presidente, disse agora o que já falei antes.
Pode ser que agora, depois que o ex-Senador Jarbas
Passarinho tratou do assunto, sendo que S. Exª não
está em causa como eu estou e nem sofre a campanha que estou a sofrer, talvez seja levado em conta e
tenhamos a oportunidade de ver essa apuração toda
des do bra da e esse qua dro efe ti va men te mu da do, não
se ficar com a impressão de que é no norte do País
onde se começa todo esse processo que leva a irregularidades nos projetos da Sudam e da Sudene. É a
proposta que deixo, Sr. Presidente.
Meus Colegas de Senado, deixarei, nos Anais
do Se na do, toda a do cu men ta ção re la ti va ao que ci tei
aqui, para que fique claro que não fiz eu nenhum negócio sub ter râ neo, de so nes to, e que não tive ne nhum
tipo de envolvimento indecoroso com qualquer pessoa que esteja sendo acusada ou que - que eu soubes se -, na épo ca, era acu sa da. O que eu fiz, faz qual quer cidadão livre deste País, que tem o direito de
contratar e de defender os seus interesses.
Antes de deixar a tribuna, Sr. Presidente, agradecendo a benevolência de V. Exª, iria, mas não vou,
citar outros exemplos de vinculações, fulano com fulano, de sicrano com beltrano, para saber se essas
vinculações todas podem responsabilizar uma empreiteira envolvida em remessa de US$500 milhões
para o exterior ou por outras coisas. Não vou fazê-lo
por que, de acor do com a lei e com o bom sen so, cre io
que cada um deve responder no âmbito de suas responsabilidades. E eu não vou fazê-lo.
Em relação à revista Veja, que vem se dedicando a esse contrato de empreitada, quero dizer que,
inicialmente, com muita paciência e tolerância, evitei
processar a revista. Pensei que deveria fazer todo o
possível para assumir o Senado e, ao assumir, fiz
uma pro pos ta de dis ten são que, aliás, não foi en ten di da por alguns, que a consideraram um acuamento.
Sr. Presidente, vim de longe, vim da Amazônia.
Apanhei, só em um ano, oito crises de malária, e estou aqui, Senador da República e Presidente do Con gresso Nacional. Não arrepio carreira com facilidade
e acostumei-me a ser um homem livre, sem dono.
Entretanto, cansei! Já passei procuração e vou processar, civil e penalmente, essa revista. Vou atender
ao Se na dor Ro ber to Re quião, la men to que S. Exª não
esteja aqui, neste momento.
O Senador Roberto Requião, como o Senador
José Alencar e tantos outros, já foram atacados por
essa revista da forma mais abjeta. O Senador José
Alencar é um dos empresários mais res pe i tá ve is deste País, quase uma unanimidade como homem pú blico e empresário; pois S. Exª foi colocado, por essa re vista, sob suspeição – aliás, salvo engano de minha
par te – em po lí ti ca de in cen ti vo fis cal. A mu lher do Se -
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nador Roberto Requião foi acusada de ter en vi a do alguns milhares de dólares, fraudulentamente, para o
exterior – salvo engano, US$300 mil dólares. Fotografaram-na e rotularam-na de fraudadora. Podem fazer
isso? Podem fazer isso pela tolerância e, até certo
ponto, pelo acovardamento a que submetem a classe
política e os homens de bem deste País, porque não
existe uma Lei de Imprensa que não seja para punir
quem, efe ti va men te, quer usar a im pren sa de for ma li vre e à serviço da democracia, mas para punir os que
acham que possu emimu nida de para bancar o magarefe da honra alheia. Esses têm imunidade, não nós,
esses podem. Esses é que podem fazer.
Vou à Justiça e quero atender ao Senador Requião, que fez aqui uma de nún cia gra vís si ma e re que reu à Pre si dên cia da épo ca e não foi aten di do. Por tan to, vou atendê-lo. O Se na dor Ro ber to Re quião de nunciou a Editora Abril de ter enviado para fora do País
US$260 milhões de dólares fraudulentamente, por
meio das contas CC-5. Pediu, desta tribuna, que fosse enviado um pedido de informações e de providências ao Secretário da Receita Federal.
Infor mo ao Se na dor Ro ber to Re quião – la men to
que S. Exª não esteja presente – que estou enviando,
na data de hoje, um ofício ao Secretário da Receita
Federal, para que ofereça as explicações ao Senado
e à sociedade brasileira se, efetivamente, a Editora
Abril que pode dizer que tenho R$30 milhões... Eu
aqui apresentei um laudo da Auditoria Boucinhas &
Cam pos, que foi ava ca lha do por eles e, para eles, não
vale nada. Mas, antes de contratar a Boucinhas &
Campos, procurei saber quem fazia a auditagem da
Edi to ra Abril: e era exa ta men te a Bou ci nhas & Cam pos.
Então, a Boucinhas & Campos, para a Editora
Abril, vale como empresa de auditoria para avaliar se
as contas, a contabilidade, as declarações de Imposto de Renda da editora são corretas. Para mim, não
vale, Sr. Presidente.
Não fui buscar outra auditoria não; fui buscar a
deles. Mas eles estão acima do bem e do mal. Eles
devem ser confidentes de Deus, e eu, apenas um
simples mortal, como tantos outros, investido num
mandato da representação popular.
Sr. Presidente, teria ainda muita coisa a dizer,
mas não quero absolutamente cansar V. Exª, não
quero abusar do privilégio. No entanto, quero agradecer, mais uma vez, ser Presidente do Senado da República, por uma decisão democrática e secreta. E
não sou Presidente do Senado porque eu quis ser
Pre si den te do Se na do. Não! Po de ria que rer ser Pre sidente do Senado e não sê-lo. Só sou Presidente do
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Se na do por que, de mo cra ti ca men te, a ma i o ria ab so luta do Senado, em votação secreta, escolheu-me, Sr.
Presidente, o que me é profundamente honroso.
Quero pedir desculpas e perdão a todos vocês
que votaram em mim, à maioria absoluta do Senado,
porque num momento em que a campanha não pára,
em que a cam pa nha con ti nua, o que se faz não é uma
impugnação a quem, isoladamente, individualmente,
quis ser Pre si den te do Se na do, mas aos que, por uma
decisão tomada por homens e mulheres da maior
competência e do maior amadurecimento político,
que, numa decisão democrática, resolveram fazer de
mim Pre si den te des ta Casa e Pre si den te do Con gresso Na ci o nal. A vo cês as mi nhas des cul pas, o meu pe dido de perdão pelo questionamento feito por V. Exªs
haverem cometido o imenso erro de não atender a
uma vontade. Foi esse o erro da maioria absoluta do
Se na do. Se V. Exªs ti ves sem aten di do a uma von ta de,
o Senado não estaria neste momento passando por
este tipo de cons tran gi men to nem por este tipo de de bate. Haveria aqui, Sr. Presidente, o silêncio e a acomo da ção dos ce mi té ri os. Mas o Se na do se gu ra men te
não seria formado por homens e mulheres livres que
representam os Estados e o povo brasileiro.
Sr. Presidente, dirigindo-me à imprensa do meu
país, à imprensa livre, democrática e, acima de tudo,
séria, e àqueles que me acompanham pela TV Senado, desejo encerrar lendo o trecho de uma coletânea
de Rui Bar bo sa, a fim de de mons trar o quan to é dura a
vida pública não apenas aqui mas em qualquer parte
do mundo. Ele cita um trecho lapidar para o qual peço
atenção antes de encerrar o meu pronunciamento:
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Da altura a que eles podem pretender,
teremos a medida, recordando os que de
agressores públicos recebeu o patriarca da
liberdade na América do Norte. Tais foram,
que Washington declarava se sentiria mais
feliz morrendo, que continuando no Governo.
Acusado monstruosamente de fraudar o Tesoiro, nivelado aos traficantes mais vulgares
pela imputação de ter assentado onde se assentou a capital, para valorizar as terras de
propriedade particular nas margens do Potomac, o primeiro dos americanos queixava-se
de ter passado por vilipêndios só cabíveis ”a
um Nero, a um criminoso notório, a um larápio vulgar“. Quando ele terminou a segunda
presidência, os órgãos oposicionistas conclamaram que aquela data ”devia ser de jubileu
para os Estados Unidos“. ”Nunca houve nação mais prostituída por um homem“, disse
um deles, ”do que a nação americana foi
prostituída por Washington“.
Sr. Presidente, sou muito pequeno para me
comparar ao grande George Washington da História
norte-americana; apenas sou vítima, mais uma vez,
da leviandade e da má imprensa. Muito obrigado.
SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SENADOR JADER BARBALHO EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 191, DE 2001
Requer a inserção em ata de Voto
de Pesar pelo falecimento do Deputado
Federal Synval Guazzelli, assim como
apresentação de condolências à família.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador Jader Barbalho,
Com fundamento no disposto nos arts. 218 e
221 do Regimento Interno do Senado Federal, reque i ro a i nserção em ata de Voto de Pe sar pelo fa le cimento do Deputado Federal Synval Guazzelli, assim
como apresentação de condolências à família.
Justificação
Synval Sebastião Duarte Guazzelli, advogado,
nascido em 24 de janeiro de 1930, em Vacaria, Rio
Grande do Sul, filho de Samuel Guazzelli Fi lho e Ver ginia Duarte Guazzelli, pai de Paula, Rosana e Mônica.
Exerceu os mandatos eletivos de vice-prefeito
de Vacaria pela UDN (1955/58); deputado estadual
(UDN) nos pe río dos en tre 59/63 e 63/67; de pu ta do fe deral (71/75, Arena); governador do RS entre 1975 e
1979, pela Arena; deputado federal (83/87, PMDB);
vice-governador (87/90, PMDB); governador (90/91,
PMDB); deputado federal (PMDB), a partir de 1999.
Foi presidente regional do PP/RS entre 1981 e
1982, e vice-presidente do PMDB gaúcho entre 1983
e 1985. Exerceu ainda os seguintes cargos públicos:
Se cre tá rio de Obras Pú bli cas do RS (1964); pre si den te da Caixa Estadual (67/70 e 89/90); presidente do
Banco Meridional, em Porto Alegre (85/86); diretor do
Ban co do Bra sil, em Bra sí lia (93/94); Mi nis tro da Agri cultura (1994).
Formado em Direito pela PUC/RS, onde estudou entre 1949 e 1953. Teve as se guin tes obras pu blica das: – Advo ca cia e Li ber da de (OAB – RS, 1974) e
O Direito e a ação do Estado (OAB – RS, 1975).
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, no final do ano passado fiz um pronunciamento sobre a homenagem que a Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Federação das Associações Empresariais do Rio Grande do Sul –
FEDERASUL, fizeram quando da entrega do prêmio
Líderes e Vencedores – 6ª edição, em que o maior e
mais justamente ho me na ge a do foi meu ami go Synval
Guazzelli.
Na época assim me pronunciei:
“Synval Guazzelli é, sem dúvida nenhuma, um
dos ma i o res po lí ti cos da mi nha ge ra ção. Ínte gro, de di-
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cado, competente, ocupou os mais variados cargos e
todos eles desempenhou com rara eficiência.
Synval Guazzelli foi meu vice-governador e eu
pude testemunhar de bem perto o seu trabalho. Com panheiro de total fidelidade, homem de palavra firme
e de aguda inteligência política, Synval Guazzelli é
um grande amigo...
...Se eu tivesse que des ta car um tra ço da per so nalidade de Synval Guazzelli, eu diria que, acima de
tudo, o que o dis tin gue é a sim pli ci da de. Ape sar de ter
ocupado tantos cargos elevados, jamais deixou de
ser o mesmo homem. É cor di al, afá vel, co ra jo so, tra ta
a todos com fidalguia.
Vim hoje a esta tribuna para registrar aqui o fato
de Synval Guazzelli ter sido indicado para receber o
prêmio especial do Líderes e Vencedores deste ano.
Pela sua integridade, pela sua dedicação ao
ser vi ço pú bli co, por uma vida toda dedicada ao trabalho pelo Rio Grande do Sul, Synval Guazzelli merece
esse e muitos outros prêmios.
Daqui, da Tribuna do Senado, mando a ele o
meu abra ço pelo prê mio e – pre ci so re pe tir – por toda
uma vida de di ca da ao ser vi ço do Rio Gran de do Sul."
Hoje, com profunda tristeza volto a esta tribuna,
meu amigo se foi. Lamentavelmente, a grave doença
que portava o venceu. Perdi meu amigo, porém todos
nós perdemos, o Brasil e os brasileiros.
A vida pública deixa de contar com um gran de líder e digno político. A luta incessante pela cidadania
perde um grande soldado. Entretanto, ficam registradas na me mó ria e na his tó ria as li ções que de ve mos e
po de mos apren der so bre como ser re al men te um Ser
Humano, como foi Synval Guazzelli.
Sala das Sessões, 16 de abril de 2001. – Pedro
Simon, José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O requerimento lido depende de votação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra as Sras e
os Srs Senadores que o desejarem.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre si dente, peço a palavra, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V. Exª
a palavra, para encaminhar.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para encami nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Sras e Srs Senadores, este é um requerimento
de pe sar so li ci ta do pe los três Se na do res do Rio Grande do Sul: Senador Pedro Simon, Senadora Emilia
Fernandes e este Senador.
De se ja mos re gis trar, nes ta data, o fa le ci men to
de um grande gaúcho e grande brasileiro: Synval
Guazzelli .
Synval Guazzelli tem uma trajetória na vida pública do nosso Estado absolutamente marcante e in-
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delével. Uma figura proeminente sob todos os aspectos. Era um conciliador, um político que acreditava no
pluralismo, que acreditava sobretudo na convivência
de mo crá ti ca. Ele, go ver na dor nomeado em 1974 pelo
então governo de exceção, governo militar, aproximou-se da Oposição, procurou os representantes do
MDB na Assembléia Legislativa e realizou a mais importante operação política com vis tas a uma con quis ta econômica jamais realizada no Estado do Rio
Grande do Sul: a conquista do Pólo Petroquímico.
Synval Guazzeliliderou o Governo e a Oposição. Não
para açambarcá-la, para cooptá-la, para fazer manipulação política, mas para alcançar o bem comum,
ten do em vis ta o in te res se pú bli co, o bem e o pro gres so do povo ao qual servia como Governador, o povo
gaúcho.
Synval Guazzelli era o homem da conciliação,
mas não de uma conciliação pequena, mesquinha,
oportunista. Falo de uma conciliação com grandeza,
com a vi são do in te res se pú bli co, do in te res se vol ta do
à co mu ni da de, à so ci e da de. São pou cos os ho mens e
mulheres de minha geração que não sofreram, de
uma forma ou de outra, influência, na formação de
sua personalidade política, de Synval Guazzelli. Com
a
S. Ex aprendi um postulado da vida pública: Oposição é Oposição, Governo é Governo. A Oposição
deve cumprir o seu papel, bem como o Governo. No
entanto, quando há necessidade de unir forças para
atingir um ob jetivocomum não deve haver pe i as, obstáculos, não deve haver interesse pequeno, interesse
menor que o impeça.
Essa visão de mundo, essa concepção pluralista, convergente da política faz de Synval Guazzelli
uma personalidade marcante no século passado, na
vida pú bli ca do nos so Esta do. Du ran te a se gun da me ta de do sé cu lo pas sa do, o Rio Gran de teve como uma
das suas gran des fi gu ras, um dos seus ho mens ma i o res Synval Guazzelli. Ele ocupou posições elevadas,
importantes. Foi Presidente da Caixa Econômica Fede ral e do Ban co Me ri di o nal – na ten ta ti va de sal vá-lo,
não permitindo que o banco fechasse –, foi deputado
fe de ral e go ver na dor de Esta do por duas ve zes; quan do terminava os seus mandatos, principalmente no
Executivo, Guazzelli era apenas ele mesmo, o seu
dis cur so, a sua pos tu ra, o seu pro je to po lí ti co, en fim, a
sua condição humana pura e simples. Não usava os
cargos e as posições para manipular, para cooptar,
para exer cer pres são ou para ti rar van ta gens de quem
quer que fosse. Era ele, as suas idéias, o seu pensamento, a sua postura e sua visão de mundo.
Synval Guazzelli, eu o conheci no dia em que,
numa atitude inédita, desconhecida na vida pública e
na história do Rio Grande do Sul, saiu de um Partido
do Governo para a Oposição. Deixou uma situação
privilegiada, favorável e tranqüila para o combate
duro da Opo si ção. E, es tra nha men te, tal vez num caso
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incomum da his tó ria do Rio Gran de do Sul, ele geu-se
De pu ta do Fe de ral no pri me i ro em ba te ele i to ral de que
participou, tendo sido o Deputado Federal mais votado do Rio Grande do Sul. S. Exª obteve essa votação,
apesar de ter realizado uma troca diametralmente
oposta, ou seja, uma mudança de posição totalmente
contrária àquela que vinha ocupando, porque o Rio
Grande do Sul reconhecia nele o homem de bem, o
homem público digno, o homem público merecedor de
confiança que os votos expressavam. Synval Guazzelli, portanto, deixa um rastro de dignidade, de sabedoria, de capacidade de conciliar e harmonizar na vida
pública que jamais podemos nos esquecer.
Sr. Presidente, faço este registro hoje porque o
Rio Grande do Sul aca ba de en ter rar Synval Gu az zelli, situando-o como um homem que viveu momentos
tão importantes, tão definidores e tão definitivos da
história do nosso Estado. Ele está na galeria dos
grandes homens, das grandes personagens, dos
grandes vultos do Rio Grande do Sul, da sua história,
da sua política, da sua cultura, enfim, do seu panorama e da sua paisagem humana.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) - Continua
a palavra à disposição das Srªs. e Srs. Senadores
para o encaminhamento da votação. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, passa-se à
votação do requerimento.
Em votação o Requerimento nº 191, de 2001.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
associa-se às homenagens que ora se prestam ao
grande político Synval Guazzelli.
Desde que aqui chegou, nos anos 60, Guazzelli
tem sido um exemplo de vida pública. Em todos os
cargos que ocupou, fossem eles municipais – e Prefeito ele foi –, fosse como Deputado Estadual, Deputado Federal, Vice-Governador, Governador, Ministro
de Estado, sempre se houve com muita dignidade e
competência.
A Mesa, portanto, compartilha essas homenagens so li ci ta das pela Ban ca da do Rio Gran de do Sul.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os Srs.
Senadores Lú cio Alcân ta ra, Ma u ro Mi ran da, Edu ar do
Siqueira Campos enviaram discursos à Mesa para
serem publicados na for ma do dis pos to no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no contexto
atual, assumiu enorme importância para os custos
dos sistemas de saúde, nas instâncias municipal, es-
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tadual e fe de ral, a op ção de pro du ção de me di ca mentos essenciais a baixo custo. A necessidade de redução dos cus tos de pro du ção de re mé di os, para pa í ses
como o Bra sil, as su miu tal di men são que foi ob je to de
referência até no discurso do Premier francês Lionel
Jospin, em recente visita ao Brasil. Trata-se, não há
dúvida, de um ponto crucial para o Sistema Único de
Saúde e para o atendimento das camadas sociais
menos favorecidas do País.
Com relação ao Estado do Ceará, temos a van tagem de já contar com os serviços da Farmácia-Escola, da Fa cul da de de Far má cia, Odon to lo gia e
Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, que
é detentora de um potencial de produção e controle
de qualidade de medicamentos de modo a atender à
demanda da linha básica de medicamentos adquiridos pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará.
Em razão da relevância epidemiológica negativa do quadro nosológico do nosso Estado, dos elevados custos financeiros para o Governo do Estado do
Ceará, decorrentes da prevenção e tratamento das
patologias, da dificuldade de acesso da população
cearense ao mercado de medicamentos, motivada
pela pobreza da população, a iniciativa da Farmácia-Escola é um projeto valioso e indispensável, que
faz jus a todo o apoio dos recursos finan ce i ros ne cessários à sua consolidação.
Instalada em 1959, como um Setor de Indústria
do Cur so de Gra du a ção em Far má cia, sen do re es tru turada em 1977, a Farmácia-Escola é composta de
quatro divisões: Produção, Controle de Qualidade,
Produtos Naturais e Administração.
A capacitação de recursos humanos na área de
medicamentos é o dever institucional da Unidade.
Nos se to res de Pro du ção e Con tro le de Qu a li da de de
Medicamentos são ofertados estágios supervisionados para os discentes que optarem pela Habilitação
em Farmácia Indus tri al, com car ga ho rá ria de 480 ho ras, con tan do com a par ti ci pa ção de do cen tes do De partamento de Farmácia e Farmacêuticos Industriais
da Instituição. O estágio curricular, com carga horária
de 420 horas, dos alunos do Cur so de Gra du a ção em
Farmácia,realiza-se no Setor de Ma ni pu la ção de Medicamentos da Unidade.
O Projeto de Boas Práticas de Fabricação –
BPF – implantando na Farmácia-Escola, segundo as
normas do MERCOSUL, foi validado pelo Ministério
da Saúde e pela VigilânciaSanitária, em 1997, possibilitando a produção de especialidades farmacêuticas, fitoterápicos, cosméticos, domissanitários e saneantes, dentro dos padrões de qualidade exigidos.
O setor de Produtos Naturais foi instalado em
1986, iniciando suas atividades pela elucidação de
técnicas de controle de qualidade de plantas medicinais e suas preparações. Por meio de convênios com
as indústrias farmacêuticas locais, deu-se um cresci-
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mento do setor, verificado pelo aumento no número
de análises de controle de qualidade realizadas ao
longo de cada ano. Em 1990, baseando-se no Projeto
Farmácias-Vivas, iniciou-se a fabricação de medicamen tos fi to te rá pi cos, pro du zi dos por meio de téc ni cas
farmacêuticas que garantem sua eficácia e segurança terapêutica.
O Setor de Controle de Qualidade de Medicamentos da Farmácia-Escola da UFC é credenciado
pelo Ministério da Saúde e pela Vigilância Sanitária
como órgão habilitado para a realização das análises
de controle de qualidade dos medicamentos adquiridos pelas secretarias municipais e estaduais, a serem distribuídos no Sistema Único de Saúde – SUS.
Foram efetuadas parcerias, também, com sete indústrias farmacêuticas locais, instituições gover namentais e usuários.
Da relação de clientes da Farmácia-Escola fazem parte, ainda, hospitais, clínicas e prefeituras.
A celebração de Convênio com o Ministério da
Saúde para atendimento da linha básica de medicamentos da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará
permitirá a aquisição de modernos equipamentos e a
qualificação profissional dos farmacêuticos e do pessoal técnico de apoio, ensejando o fortalecimento de
uma estrutura organizacional capaz de responder às
necessidades do en si no em far má cia e de pro mo ver a
melhoria da assistência prestada às instituições governamentais e ao público em geral.
Apesar de sua inegável relevância e de seu
enorme potencial de crescimento, a Farmácia-Escola
da Universidade Federal do Ceará não dispõe da infra-estrutura adequada ao perfeito desempenho de
sua ta re fa. Ci en te des sa ne ces si da de, a atu al di re ção
da entidade elaborou um projeto para im plan ta ção de
um Núcleo Tecnológico de Produção e Controle da
Qualidade de Medicamentos, que prevê a construção
de um edifício-sede. Como a Farmácia-Escola integra, oficialmente, a rede de laboratórios estatais do
País, atualmente contando com 14 indústrias governamentais credenciadas, e diante da redução do repasse de recursos financeiros para as universidades
brasileiras, algumas gestões têm sido feitas junto ao
Ministério da Saúde para construção da sede da Farmácia-Escola da Universidade Federal do Ceará.
Tive a oportunidade, Sras. e Srs. Senadores, de
participar de audiência ocorrida em 24/11/2000,
quando o Projeto foi entregue ao excelentíssimo Sr.
Ministro da Saúde, Dr. José Serra, mas ainda considero necessária a participação do Congresso Nacional, na matéria, com o objetivo de adequar a produção dos laboratórios oficiais à nova le gis la ção de produção de medicamentos genéricos, levando-se em
con ta que eles são de gran de re le vân cia para a sa ú de
pública do País.
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É nesse sentido que defendo o pleito da Farmácia-Escola da Universidade Federal do Ceará, por reconhecer seu potencial tecnológico e científico e o do
seu ca pi tal hu ma no para in te grar-se ao es for ço da so ciedade brasileira na consolidação da política de genéricos do País.
Não se trata, pois, Senhoras e Senhores de viabilizar a construção física de um laboratório universitário, mas de ampliar o acesso da população aos me dicamentos, o que requer uma política pública de assistência farmacêutica, estabelecida em conjunto
pelo Governo e pela sociedade, com a participação
da iniciativa privada.
Experiências aplicadas em outros países, como
distribuição gratuita de medicamentos, maior oferta
de pro du tos ge né ri cos e apri mo ra men to da ges tão do
sistema de saúde já se mostraram capazes de reverter quadros dramáticos da saúde de populações des favorecidas.
A Farmácia-Escola da Universidade do Ceará
re ú ne to das as con di ções para se tor nar um cen tro de
excelência na produção de medicamentos e um referen ci al na de mo cra ti za ção dos ser vi ços de sa ú de. Devemos, pois, empreender to dos os es for ços ne ces sários ao estabelecimento de melhores condições fí sicas para o completo atingimento de seu objetivo social.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a esta tri bu na re gis trar que nos dias 24 a 27 de abril pró xi mos, re alizar-se-ão, em Goiânia, o IV Congresso Nacional
sobre condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção e o II Seminário sobre con dições e meio ambiente do trabalho na indústria da
construção nos países do Mercosul.
Não fora eu Engenheiro Civil e, portanto, diretamente ligado ao setor a que se referem essas duas
reuniões técnicas, bastaria ser um brasileiro interessado nas questões que dizem respeito à saúde de
meus compatriotas e às condições de trabalho que
lhes permitam preservá-la para ressaltar a relevância
dos eventos.
Não é preciso ser alguém muito versado em
Eco no mia para sa ber da im por tân cia que tem o mer cado da construção em um país qualquer, em especial em um país como o Brasil – imenso, carente de
moradias e de infra-estrutura básica em quase todo
seu território.
Sr. Pre si den te, a in dús tria da cons tru ção, se não
bastasse o fato de produzir as moradias de que tanto
nossa gente necessita, deveria ser olhada com muito
carinho e receber todos os incentivos, pois é um dos
raros setores que pode empregar a mão-de-obra de
pouca qualificação que ainda existe no Brasil.
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Enquanto trabalhamos para melhorar nosso nível educacional e propiciar melhores oportunidades
aos nossos concidadãos, a indústria da construção
permanece, como sempre foi, como um dos setores
com maior capacidade de geração de empregos. E
essa capacidade está diretamente ligada ao progresso econômico do País e aos programas sociais dirigidos para as grandes massas.
Aproveito essa oportunidade para destacar que
Goiás é um dos estados onde o setor de engenharia
apre sen ta-se mais for ta le ci do. Seis en ti da des – o Sinduscon, que é o sindicato da categoria; a Associação
Goiana das Empresas de Engenharia – AGE; o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – Crea; o
Clube de Engenharia; o Seconci, destinado ao serviço social; e a Engecred, cooperativa de crédito que
está sendo estruturada para atender os profissionais
da área, são as defensoras legítimas dos interesses
de milhares de engenheiros em todo o Estado de
Goiás.
É, pois, com grande satisfação que registro que
todos os nossos colegas, cuja atividade se liga de algum modo ao se tor da cons tru ção, irão se re u nir para
debater as questões relativas às condições de trabalho dos que militam no setor.
Trabalhar satisfeito, com segurança, com re muneração justa, com perspectiva de que o futuro será
de ascensão e progresso pessoal e coletivo, só faz
aumentar a produtividade dos trabalhadores de qualquer nível – desde os serventes até os mais graduados diretores. E, como conseqüência, vem a diminuição dos acidentes de trabalho, a elevação da produtividade, o aumento de lucros e de salários.
Trabalhar bem e em boas condições, sem que o
fruto de seu trabalho seja a deterioração do ambiente
em que vivemos, é o desejo de todos nós.
Alme jo ver como re sul ta do dos de ba tes en tre os
participantes desses dois eventos propostas concretas que a sociedade brasileira possa adotar para o
bem coletivo. E, mais, que a repercussão dessas pro postas nos pa í ses-mem bros do Mer co sul per mi ta forta le cer esse mer ca do co mum em fa vor de to dos nós.
Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, con clu indo esta intervenção, auguro que congressos como
esses possam, de fato, ajudar nossos países a tri lharem os caminhos do desenvolvimento com justiça so cial. Que nossa indústria da construção produza,
cada vez mais, e melhor, os bens de que nosso povo
ne ces si ta. E que to dos os que nela mi li tam se im bu am
da importância social da missão que escolheram ao
abraçarem a profissão que exercem.
Era o que ti nha a di zer. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si dente.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vivemos
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num tempo em que, lamentavelmente, há uma exacerbação do egoísmo, do egocentrismo, quando muitos têm como única proposta de vida auferir vantagens pessoais e ampliar seu patrimônio material.
Nesse contexto, que gera tantas injustiças sociais, há, no entanto, um número cada vez maior de
pessoas que estão preocupadas com os mais carentes, e que anelam melhorar suas condições de vida.
Refiro-me, Sr. Presidente, aos abnegados e altruístas que se engajam em trabalhos em prol da comunidade, prestando serviço voluntário inteiramente
gratuito.
O único objetivo desses vinte milhões de brasileiros é resgatar a dignidade e a cidadania de seus ir mãos que se encontram em algum estado de carência. Doam não apenas recursos materiais, mas também, o que ainda é mais precioso, seu tempo e sua
atenção ao próximo.
Sa be mos que o tra ba lho vo lun tá rio sem pre existiu, que sempre houve pessoas que, solidariamente,
es for ça ram-se por aju dar aos ou tros. Mas foi so men te
no século XV que surgiram entidades organizadas
como as Santas Ca sas de Mi se ri cór dia. No sé cu lo retrasado surgiu a Cruz Ver me lha, e, mais re cen te mente, ONGs como o Greeenpeace, a Anistia Internacional
e os Médicos Sem-Fronteiras, dentre muitas outras.
Hoje, o serviço voluntário, muito mais do que
mero assistencialismo, busca soluções para problemas sociais, ambientais e de desenvolvimento.
Pois bem, 2001 foi declarado pela Organização
das Nações Unidas, como o Ano Internacional do Vo luntário, exatamente para estimular as ações sociais
em benefício da comunidade.
E a presidente do comitê brasileiro que, entre
nós, deflagra a campanha preconizada pela ONU, a
psicóloga Milú Villela, almeja dobrar o número de voluntários em nosso País até o fim do ano.
Ocorre, entretanto, Sr. Presidente, que milhares
de pessoas que têm vocação e qualificação para a
prestação de serviço voluntário não dispõem de um
fator essencial para o exercício dessa atividade humanística: tempo.
É preciso, destarte, que se dê oportunidade a
essas pessoas que, por exercerem atividades la borativas durante todo o dia, não têm disponibilidade de
tempo para o serviço altruísta.
Assim, atendendo à justa reivindicação de várias
organizações de voluntários, elaboramos proposição
que introduz dispositivo na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 – que dispõe sobre o serviço voluntário.
A disposição alvitrada estabelece que, durante
cada mês, os servidores públicos e os empregados
subordinados ao regime jurídico trabalhista poderão
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ausentar-se do trabalho para a prestação de serviço
voluntários, por três horas contínuas.
Evidentemente, o tempo de serviço voluntário
de ve rá ser com pro va do, e a en ti da de be ne fi ciá ria terá
de dispor das características indicadas no art. 1º, do
referido diploma legal.
Temos plena convicção de que a medida incentivará a prestação de serviço voluntário, beneficiando
a comunidade mais carente.
Por isso, desta tribuna, apelamos a nossos ilus tres Pa res para que em pres tem seu ines ti má vel apo io
a essa iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência vai levantar os trabalhos, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da sessão, deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas
e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 1996
Segunda ses são de dis cus são, em se gun do 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 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.
– 2–
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2000
(Votação nominal)
Quinta e úl ti ma ses são de dis cus são, em pri me iro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
10, de 2000, como primeiro signatário o Senador Se bastião Rocha, que altera a alínea “d” do inciso VI, do
art. 150 da Constituição Federal (institui a 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 DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 127, DE 1995
Discussão, em turno único, do Substitutivo da
Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 127, de 1995
(nº 989/95, naquela Casa), de autoria do Senador
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La u ro Cam pos, que padroniza o vo lu me de áu dio das
transmissões de rádio e televisão nos espaços dedicados à propaganda e dá nova providência, tendo:
Parecer favorável, sob nº 149, de 2001, da Comissão de Eeducação, Relator: Senador Geraldo
Cândido.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 55, DE 1999
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 55, de 1999 (nº 643/98, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Difusora de Amparo Ltda,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
média na cidade de Amparo, Estado de São Paulo,
tendo
Parecer favorável, sob nº 616, da Comissão de
Educação, Relator Senador Edison Lobão, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 1999
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 77, de 1999 (nº 665/98, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão. da Rádio Difusora de Assis S.A para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média da ci dade de Assis, estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 572, de 2000, da Comissão de Educação, Relator Senador Carlos Wilson
com abstenções da Senadora Heloísa Helena,. e dos
Senadores Geraldo Cândido e Jefferson Peres.
–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATTIVO
Nº 15, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 15, de 2000 (nº 249/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade de Radiodifusão Capivari Ltda,para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Capivari,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 470, de 2000, da Comissão de Educação, Relator Senador Mozarildo Ca valcanti, com abs ten ções do Se na dor Jef fer son Pe res
e da Senadora Heloisa Helena.
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–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 16, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 16. de 2000 (nº 251/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada á Rádio e Televisão Iguaçu S.A.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, ten do
Parecer favorável, sob nº 769, de 2000, da Comissão de Educação, Relator, Senador Álvaro Dias,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 218, DE 2000
Discussão em turno único, do Projeto de Decreto Le gis la ti vo nº 218, de 2000 (nº 450/2000, na Câ ma ra dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
AssociaçãoComunitária e Cul tu ral de Bar ra de San to
Antonio, Estado de Alagoas, tendo parecer favorável,
sob nº 119, de 2001, da Comissão de Educação, Re latora: Senadora Maria do Carmo Alves.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 258, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 258, de 2000 (nº 509/2000, na Câ ma ra dos Deputados), que aprova o ato que outorga per mis são à Fun da ção Edu ca ci o nal Sa le si a na Dom Bosco para exeecutar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Fortaleza Estado
do Ceará, tendo Parecer favorável sob nº 136, de
2001, na Comissão de Educação, Relator Senador
Lúcio Alcântara, com abstenção do Senador Geraldo
Cândido.
– 10 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei da Câmara nº 105, de 2000 (nº
3.480/97, na Casa de origem), que dispõe sobre o
atendimento preferencial ao idoso nas unidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde, tendo
Parecer sob nº 108, de 2001, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator Senador Leomar Quintanilha, pela prejudicialidade.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Levanta-se a sessão nos termos do Requerimento nº 191,
de 2001
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 23 minutos.)
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Ata da 35ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 17 de abril de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho, Edison Lobão,
Antonio Carlos Valadares, Mozarildo Cavalcanti e Ricardo Santos
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Álvaro Dias – Amir Lando –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães
– Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bello
Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos
Patrocínio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner –
Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Edu ardo Suplicy – 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 – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José
Alencar – José Coelho – José Eduardo Dutra – José
Fogaça – José Roberto Arruda – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio
Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira
Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior –
Ney Suassuna – Nilo Teixeira Campos – Osmar Dias
– Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos – Roberto Freire – Roberto Requião –
Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Tasso Rosado – Teotônio Vilela 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 77 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
MENSAGEM Nº 203, DE 2001-CN
(Nº 320/2001, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 3º do art. 42 da Lei nº 9.995, de
25 de julho de 2000, e a fim de que sejam destinadas
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional, encaminho cópia do Decreto de 5 de abril de 2001, que “Abre ao
Orçamento de Investimento, em favor da Companhia
Docas do Ceará – CDC, crédito suplementar no valor
de R$784.710,00, para os fins que especifica”, publicado no Diário Oficial da União do dia 6 de abril de
2001, e respectiva Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão.
Basília, 10 de abril de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 63/MF

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 Constituição, com parecer favorável deste Ministério, o anexo Projeto de Decreto, que abre ao Orçamento de Investimento, para 2001, aprovado pela Lei
nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001, crédito suplementar no valor total de R$784.710,00, em favor da Companhia Docas do Ceará – CDC, para atender solicitação do Ministério dos Transportes.
2. O cré di to ora so li ci ta do está em con for mi da de
com o disposto no art. II, inciso I, alínea b, da Lei nº
10.171/2001, e tem por finalidade adequar o cronograma fí si co-financeiro do pro je to “Cons tru ção de Su bes tações no Porto de Mucuripe”, de responsabilidade da
CDC, uma vez que, por diversos motivos, inclusive a
sustação do processo de licitação dos serviços por ordem judicial, não foi possível à Companhia executar as
obras previstas no exercício próximo passado.
3. Os recursos necessários à abertura do crédito de que se tra ta são de cor ren tes da in cor po ra ção de
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saldo de recursos repassados pelo Tesouro Nacional
em 2000, não utilizados integralmente naquele exercício, como a seguir demonstrado:

4. São es sas as ra zões que le vam a pro por a Vos sa Excelência o anexo Projeto de Decreto, que abre
crédito suplementar ao Orçamento de Investimento
aprovado pela Lei 10.171/2001, no valor de
R$784.710,00, com a finalidade de adequar a dotação
orçamentária da Companhia Docas do Ceará – CDC.
Respeitosamente, – Martus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
DECRETO DE 5 DE ABRIL DE 2001
Abre ao Orçamento de Investimentos,
em favor da Companhia Docas do Ceará –
CDC, crédito Suplementar no valor de
RS784.710,00, para os fins que especifica.
O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso da atri bu i ção
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
ten do cm vis ta a au to ri za ção con ti da no art. II, in ci so I,
alínea b, da Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado pela Lei nº 10.171, de 5 de janeiro
de 2001, crédito suplementar no valor de
R$784.710,00 (setecentos e oitenta e quatro mil e
setecentos e dez reais), em favor da Companhia Do cas do Ceará – CDC, para atender à programação
constante do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior são provenientes de saldo de exercícios anteriores, conforme demonstrado
no “Quadro Síntese por Receita” constante do Anexo I a este Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 5 de abril de 2001; 180º da Independência e 113º da República. – Fernando Henrique
Cardoso.

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2001
(Nº 712/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Máximo Zandonadi para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Venda
Nova do Imigrante, Estado do Espírito
Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 197, de 31 de maio de 2000, que outorga per missão à Fundação Máximo Zandonadi para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, ser viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
PARECER Nº 179/2000
Referência: Processo nº 53710.000497/99
Interessada: Fundação Máximo Zandonadi
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
A Fundação Máximo Zandonadi, com sede na
ci da de de Ven da Nova do Imi gran te, Esta do do Espí ri to Santo, requer lhe seja outorgada permissão para
executar o serviço de radiodifusão sonora, em freqüência modulada, na mesma localidade e Estado,
com finalidade exclusivamente educativa, mediante a
utilização do canal 296E, Classe 82, previsto no Plano Básico de Distribuição de Canais.
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.
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3. Para atender aos requisitos estabelecidos na
legislação de radiodifusão, a entidade apresentou a
do cu men ta ção per ti nen te, a qual me re ceu pa re cer favorável do Setor Jurídico da Delegacia do Ministério
das Co mu ni ca ções da ci da de do Rio de Ja ne i ro, Estado do Rio de Janeiro.
4. Os estatutos da entidade, registrados no Car tório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na Comarca e Município de Venda Nova do Imigrante, no
Estado do Espírito Santo, sob o número de ordem
R.25, Livro A, fls. 25, na data de 26 de outubro de
1998, instituída por Escritura Pública do dia 24 de julho de 1998, la vra da no Ta be li o na to de No tas no Li vro
7, fls. 116/122, e Escritura Pública de Re-ratificação,
de 2 de ou tu bro de 1998, de 20 de ja ne i ro de 2000, de
28 de fevereiro de 2000, preenchem os requisitos do
Código Civil Brasileiro e se encontram de acordo com
a legislação específica de radiodifusão.
5. O Conselho Diretor, com mandato de três
anos, está assim constituído:
CONSELHO DIRETOR
Cargos
Nomes
Diretor Presidente Clovis Zandonadi
Diretor Secretário Maria Amélia Zandonadi Dissoli
Diretor Tesoureiro José Rubens Zandonadi
Primeiro Suplente Marlene Piazallo Zandonadi
Segundo Suplente Denny de Oliveira C.
Zandonadi
Terceiro Suplente
Ediviges Zandonadi
6. De acordo com seus estatutos, a representação judicial e extra-judicial da requerente é competência do Diretor Presidente.
II – Do Mérito
7. A outorga de permissão concessão 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, dispen-
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sa 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 encaminhou a declaração prevista na Portaria Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999, publicada no DOU
de 19 de abril de 1999.
11. O deferimento da outorga pretendida não
implicará descumprimento dos limites fixados pelo
Decreto-Lei nº 236/67, quanto aos diretores, conforme declaração firmada pelos mesmos, juntada aos
presentes autos.
III – Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, em
conformidade com os dispositivos legais que regem
os ser vi ços de ra di o di fu são, con cluo pelo de fe ri men to
do pe di do, su ge rin do que os au tos se jam en ca mi nhados ao Di re tor do De par ta men to de Ou tor ga de Ser viços 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, 10 de maio de 2000. – Maria Antonieta
de Alvarenga Grossi, Advogada – OAB/DF – 5419.
De acordo. À consideração do Sr. Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília, 10 de maio de 2000. – Napoleão Emanuel Valadares, Coordenador-Geral de Outorga.
À Consideração do Sr. Secretário de Serviços
de Rádiodifusão.
Brasília, 11 de maio de 2000. – Antonio Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorgas
de Serviços de Radiodifusão.
Encaminhem-se os autos à douta Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
Brasília, 11 de maio de 2000. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão.
(À Comissão de Educação.)
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MENSAGEM Nº 933, 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 195, de 31 de maio de 2000 –
Fundação Cultural Santa Bárbara, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES;
2 – Portaria nº 197, de 31 de maio de 2000 –
Fundação Máximo Zandonadi, na cidade de Venda
Nova do Imigrante – ES;
3 – Portaria nº 198, de 31 de maio de 2000 –
Fundação Cultural Pássaro Grande, na cidade de
Uruaçu – GO;
4 – Portaria nº 200, de 31 de maio de 2000 –
Fundação Santa Luzia, na cidade de Carangola –
MG.
Brasília, 3 de julho de 2000. – Fernando Henrique Cardoso
EM nº 183/MC
Brasília, 13 de junho de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53710.000497/99, de interesse da
Fundação Máximo Zandonadi, objeto de permissão
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Venda Nova do Imigrante, Estado
do Espírito Santo.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a 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 in clu sa Portaria.
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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 que seja en ca mi nha do o referido ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 197, DE 31 DE MAIO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atuibuições, considerando o disposto no
art 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
nº 53710.000497/99, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Máximo
Zandonadi para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somenteproduzirá efeitos legais
após de li be ra ção do CongressoNacional, nos termos
do § 3º do art. 223, da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2001
(Nº 3.998/2001, na Casa de Origem)
(de iniciativa do Presidente da República)
(Tramitando em regime de urgência
nos termos do art. 64, da Constituição)
Altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, a Lei nº 8.870, de 15 de abril de
1994, a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de
1996, e a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro
de 1997. (Constribuição previdenciária da
empresa rural e da agroindustria consórcio de produtores rurais; benefícios fiscais para a agroindústria)
Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 22A. A contribuição devida pela
agroindústria, definida, para os efeitos desta
lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, in cidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do
art. 22 desta lei, é de:
I – dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
II – zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts.
57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade para o
trabalho decorrente dos riscos ambientais
da atividade.
§ 1º Cinqüenta por cento do valor da
contribuição do segurado empregado a serviço da agroindústria, descontado e efetivamente recolhido, poderá ser deduzido na
mesma competência, ou até nas onze competências seguintes, do valor da contribuição de que trata o caput, sendo vedada a
restituição ou compensação.
§ 2º O disposto neste artigo não se
aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na
forma do art. 22 desta lei.
§ 3º Na hipótese do § 2º, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a
terceiros será excluída da base de cálculo
da contribuição de que trata o caput.
§ 4º o disposto neste ar tigo não se
aplica às sociedades cooperativas.
§ 5º O disposto no inciso I do art. 3º da
Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata
este artigo, que contribuirá com o adicional de
zero vírgula vinte e cinco por cento da receita
bruta proveniente da venda de mercadorias
de produção própria, destinado ao Serviço
nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)."
“Art. 22B. As contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 22 desta Lei são
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substituídas, em relação à remuneração
paga, devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo consórcio simplificado de
produtores rurais de que trata o art. 25A,
pela contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do art. 25
desta lei."
“Art. 25. A contribuição do empregador
rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à
Seguridade Social, é de: (NR)
.............................................................
§ 9º Cinqüenta por cento do valor da
contribuição do segurado empregado a serviço da pessoa física a que se refere o caput,
descontado e efetivamente recolhido, poderá
ser deduzido, na mesma competência, ou até
nas onze competências seguintes, do valor da
contribuição incidente sobre a receita bruta
decorrente da comercialização da produção
rural, vedada a restituição ou compensação."
“Art. 25A. Equipara-se ao empregador
rural pessoa física o consórcio simplificado
de produtores rurais, formado pela união de
produtores rurais pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir
e demitir trabalhadores para prestação de
serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em
cartório de títulos e documentos.
§ 1º O documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada
produtor, seu endereço pessoal e o de sua
propriedade rural, bem como o respectivo
registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA ou informações relativas a parceria, arrendamento ou
equivalente e a matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS de cada um
dos produtores rurais.
§ 2º O consórcio deverá ser matriculado no INSS em nome do empregador a
quem hajam sido outorgados os poderes, na
forma do regulamento.
§ 3º Os produtores rurais integrantes
do consórcio de que trata o caput serão
responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias.
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§ 4º Não se aplica o disposto no § 9º
do art. 25 à contratação realizada na forma
deste artigo."
“Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas
a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem
como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do
parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos
os órgãos, na esfera de sua competência,
promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente. (NR)
.............................................................
Art. 2º A Lei nº 8.970, de 15 de abril de 1994,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, em
substituição à prevista nos incisos I e II do
art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, passa a ser a seguinte: (NR)
............................................................
§ 1º O disposto no inciso I do art. 3º da
Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata
este artigo, que contribuirá com o adicional
de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da venda de mercadorias de produção própria, destinado ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR). (NR)
.............................................................
§ 3º Para os efeitos deste artigo, será
observado o disposto nos §§ 3º e 9º do art. 25
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (NR)
.............................................................
§ 5º O disposto neste artigo não se
aplica às operações relativas à prestação de
serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na
forma do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991."
“Art. 25A. As contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 22 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, serão devidas pelos cooperados, na forma do art. 25
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desta lei, se pessoa jurídica, e do art. 25 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, se
pessoa física, quando a cooperativa de produção rural contratar pessoal, exclusivamente, para colheita de produção de seus
cooperados.
§ 1º Os encargos decorrentes da contratação de que trata o caput serão apurados separadamente dos relativos aos empregados regulares da cooperativa, discriminadamente por cooperados, na forma do regulamento.
§ 2º A cooperativa de que trata o caput é diretamente responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária de que
trata o art. 20 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991.
§ 3º Não se aplica o disposto no § 9º
do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, à contratação realizada na forma deste artigo."
Art. 3º o art. 6º da Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º A contribuição do empregador
rural pessoa física e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a
do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei nº 8.315, de 23 de
dezembro de 1991, é de zero vírgula dois
por cento, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção rural. (NR)”
Art. 4º A alínea f do § 1º do art. 3º da Lei nº
9.317, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
”Art. 3º .................................................
§ 1º .....................................................
.............................................................
f) Contribuições para a Seguridade
Social, a cargo da pessoa jurídica, de que
tratam a Lei Complementar nº 94, de 18 de
janeiro de 1996, os arts. 22 e 22A da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da
Lei nº 8.970, de 15 de abril de 1994. (NR)
..........................................................."
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos, quanto ao disposto
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no art. 22A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
com a redação dada por esta lei, e à revogação do §
4º do art. 25 da Lei nº 9.212, de 24 de julho de 1991,
a partir do dia primeiro do mês seguinte ao nonagésimo dia daquela publicação, sendo mantida, até
essa data, a obrigatoriedade dos recolhimentos praticados na forma da legislação anterior.
Art. 6º Ficam revogados o § 5º do art. 22, os §§
4º, 6º, 7º e 8º do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, e o § 2º do art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de
abril de 1994.
PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.998, DE 2001
Altera a Lei nº8.212, de 24 de julho
de 1991, e a Lei nº 8.870, de 15 de abril de
1994.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 22-A. A con tri bu i ção de vi da pela agro in dústria, definida, para os efeitos desta lei, como sendo o
pro du tor ru ral pes soa ju rí di ca cuja ati vi da de eco nô mica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros. incidente
so bre o va lor da re ce i ta bru ta pro ve ni en te da co mer cialização da produção, em substituição ás previstas
nos incisos I e II do artigo 22 desta lei, é de:
I – dois vírgula por cento destinados à Seguridade Social;
II – zero vírgula um por cento para o financiamen to do be ne fí cio pre vis to nos arts. 57 e 58 da Lei nº
8.213, de 1991, e daqueles concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade para o trabalho
decorrente dos riscos ambientais da atividade.
§ 1º Cinqüenta por cento do valor da contribuição do segurado empregado a serviço da agroindústria, descontado e efetivamente recolhido, poderá ser
deduzido na mesma competência, ou até nas onze
competências seguintes, do valor da contribuição de
que traa O caput, sen do ve da da a res ti tu i ção ou compensação.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às
operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam
sendo devidas na forma do art. 22 desta lei.
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior, a receita
bruta correspondente aos serviços prestados a ter ceiros será excluida da base de cálculo da contribuição
de que trata o caput.
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§ 4º O disposto nes te ar ti go não se apli ca às so ciedades cooperativas." (AC)
”Art. 22-B. As contribuições de que tratam os incisos I e II do art. 22 desta lei são substituídas, em re lação à remuneração paga, devida ou creditada ao
tra ba lha dor ru ral con tra ta do pelo con sór cio sim pli fi cado de produtores rurais de que trata o art. 25-A, pela
contribuição dos respectivos produtores ru ra is, cal culada na forma do art. 25 desta Lei." (AC)
”Art. 25. A contribuição do empregador rural
pessoa física, em substituição à contribuição de que
tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado es pecial. referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada a
Seguridade Social, é de: (NR)
§ 9º Cinqüenta por certo do valor da contribuição do segurado empregado a serviço da pes soa fí sica a que se refere o caput, descontado e efetivamente recolhido, poderá ser deduzido, na mesma competência. ou até nas onze competências seguintes, do
valor da contribuição incidente sobre a receita bruta
decorrente da comercialização da produção rural, ve dada a restituição ou compensação.“ (AC)
”Art. 25-A. Equipara-se ao empregador rural
pessoa fisica o consórcio simplificado de produtores
rurais, formado pela união de produtores rurais pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para
con tra tar, ge rir e de mi tir tra ba lha do res para pres ta ção
de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes,
mediante do cu men to re gis tra do em car tó rio de tí tu los
e documentos.
§ 1º O documento de que trata o caput deverá
conter a iden ti fi ca ção de cada pro du tor. seu en de re ço
pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o
respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA ou informações relativas a parceria, arrendamento ou equivalente e a matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
de cada um dos produtores rurais.
§ 2º O consórcio deverá ser matriculado no
INSS em nome do empregador a quem hajam sido
outorgados os poderes, na forma do regulamento.
§ 3º Os produ to res ru ra is in te gran tes do consórcio de que trata o caput serão responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias.
§ 4º Não se apli ca o dis pos to no § 9º do art. 25 à
contratação realizada na forma deste artigo.“(AC)
”Art. 30 .............................................................
..........................................................................
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III – a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa ficam sub-rogadas
nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei, in dependentemente de as ope ra ções de ven da ou con sig na ção terem sido realizadas diretamente com o pro dutor ou com intermediário pessoa física, exceto no
caso do inciso X deste ar tigo, devendo recolher as
contribuições devidas até o dia dois do mês sub sequente ao da operação de venda ou consignação da
produção, na forma estabelecida em regulamento:
(NR)
...........................................................................
X – o segurado especial é obrigado a recolher a
contribuição de que trata o art. 25 desta Lei no prazo
estabelecido no in ci so III des te ar ti go, caso co mer ci alizem a sua produção: (NR)
XI – aplica-se o disposto no inciso III deste ar tigo à pessoa física não produtora rural que adquire
produção para venda no varejo a consumidor pessoa
física. (NR)
XII – a pessoa física de que trata a alínea a do
inciso V do art. 12 é obrigada a recolher a contribuição de que trata o art. 25 des ta lei, no pra zo es ta be le cido na letra b do inciso I deste artigo; (AC)
..........................................................................
”Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS compete arrecadar. fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na alineas a, b e c do parágrafo único do art. 11,
bem como as contribuições incidentes a título de
subs ti tu i ção; e à Secretaria da Receita Federal – SRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o
recolhimento das contribuições sociais previstas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11, cabendo a
am bos os ór gãos, na es fe ra de sua com pe tên cia, pro mover a respectiva cobrança e aplicar as sanções
previstas legalmente.“(NR)
..........................................................................
“Art. 2º A Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
”Art. 25. A contribuição devida à seguridade soci al pelo em pre ga dor, pes soa ju rí di ca, que se de di que
à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, passa a
ser a seguinte: (NR)
..........................................................................
§ 3º Para os efeitos des te ar ti go, será ob ser va do
o dis pos to nos §§ 3º e 9º do art. 25 da Lei nº 8.212, de
1991. (NR)
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..........................................................................
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica às
operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam
sendo devidas na foma do art. 22 da Lei nº 8.212, de
1991.“(AC)
”Art. 25-A. As contribuições de que tratam os in cisos I e II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, serão
devidas pelos cooperados. na forma do art. 25 desta
lei, se pessoa jurídica, e do art. 25 da Lei nº 8.212, de
1991, se pessoa física, quando a cooperativa de pro dução rural contratar pessoal, exclusivamente, para
colheita de produção de seus cooperados.
§ 1º Os encargosdecorrentes da con tra ta ção de
que trata o caput serão apurados separadamente
dos, relativos aos empregados regulares da cooperativa, discriminadamente por cooperados, na forma do
regulamento.
§ 2º A cooperativa de que trata o caput é diretamente res pon sá vel pelo re co lhi men to da con tri bu i ção
pre vi den ciá ria de que tra ta o art. 20 da Lei nº 8.212, de
1991.
§ 3º Não se aplica o disposto no § 9º do art. 25
da Lei nº 8.212, de 1991, a contratação realizada na
forma deste ar tigo.“(AC)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos, quanto ao disposto
no art. 22-A da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação
dada por esta lei, e à revogação do § 4º do art. 25 da
Lei nº 8.212, de 1991, a par tir do dia pri me i ro do mês
seguinte ao nonagésimo dia daquela publicação,
sendo mantida, até essa data, a obri ga to ri e da de dos
recolhimentos praticados na forma da legislação an terior.
Art. 4º Ficam revogados o § 5º do art. 22. os §§
4º, 6º, 7º e 8º do art. 25, o inciso IV do art. 30 da Lei nº
8.212, 24 de julho de 1991, e os §§ 1º e 2º do art. 25
da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994.
Brasília,
Mensagem nº 19, de 2001
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 2º do art. 64 da Constituição
Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Se nhor Mi nis tro de Esta do da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, o tex to do pro je to de lei que ”Alte ra a Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 8.870, de
15 de abril de 1994“.
Brasília, 11 de janeiro de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
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EM nº 61
Em 13 de novembro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa
Excelência proposta de Anteprojeto de Lei que altera
as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991 e 8.870, de
15 de abril de 1994.
2. De acordo com Pesquisa Nacional por Amos tra de Domicílios – PNAD/98, da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o número de trabalhadores assalariados no campo com registro do con tra to na Car te i ra de Tra ba lho e Pre vi dência Social é de 1.161.614 e, na informalidade,
2.995.766.
3. A realidade tem demonstrado que estes trabalhadores informais, dada a fragilidade dos meios,
de prova do exercício da atividade rural, acabam tendo grandes dificuldades para obtenção de sua aposentadoria.
4. Para incentivar a formalização do trabalho rural, estão sendo propostas uma série de alterações,
na legislação pertinente, como a extensão da forma
de contribuição da empresa rural para a agroindústria, o reconhecimento do consórcio simplificado de
pro du to res ru ra is e um be ne fí cio fis cal es pe ci al para o
setor, assuntos sobre o qual passamos a tratar com
mais detalhes.
5. A agro in dús tria, pela sis te má ti ca vi gen te, contribui para a Previdência Social igualmente às empresas em geral, mediante a incidência de uma alíquota
sobre a remuneração paga aos segurados a seu ser vi ço. Antes da Lei nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, as
agroindústrias contribuíam de forma mista, a saber:
em relação ao setor especificamente agrícola, com
base no va lor co mer ci al dos pro du tos ven di dos ou utilizados como matéria-prima industrializada e, em relação aos demais setores, com base na folha de pagamento.
6. Com a edição da Lei nº 8.212, de 1991, todos
os produtores rurais, inclusive as agroindústrias, pas saram a contribuir unicamente com base na folha de
pagamento.
7. A Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, no seu
art. 25, alterou a sistemática de contribuição do produtor rural pessoa jurídica, substituindo a contribuição pa tro nal da fo lha de pa ga men to pela con tri bu i ção
de 2.6% (dois in te i ros e seis dé ci mos por cen to) so bre
a receita bruta da comercialização da produção rural.
Essa lei dispôs que a agroindústria contribuiria, em
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re la ção ao se tor agrá rio es pe cí fi co, com base no va lor
estimado da produção utilizada como matéria-prima.
8. Todavia, como é consabido, o dispositivo que
tratava da base de cálculo da contribuição da agroindústria foi declarado inconstitucional pelo Pretório
Excelso, a que obrigou esse tipo de empresa, a contribuir como uma empresa urbana.
9. Pela legislação atual apenas o empregador
rural pessoa física e o empregador pessoa jurídica,
que exploram, exclusivamente, atividade rural contribuem com base na produção.
10. Estamos instituindo uma política de incentivos à ins cri ção pre vi den ciá ria dos tra ba lha do res ru rais empregados de pessoas físicas e jurídicas. Esta
medida terá grande alcance social porque os trabalhadores constantemente estão condenados ao recebimento do benefício da Assistência Social, somente
alcançável aos 67 anos de idade e nem sempre atin gível em face da condição de renda.
11. Estima-se que hajam 18 milhões de desassistidos no campo. A presente proposta visa a levar o
Programa de Estabilidade Social a estes cidadãos.
12. Está sendo proposto a introdução do art.
22-A na Lei nº 8.212, de 1991, que além de definir o
que é considerado agroindústria, determina que ela
passa a contribuir com 2.5% do faturamento para a
seguridade social, e 0.1% para o financiamento do
be ne fí cio pre vis to nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de
1991, em substituição à contribuição devida sobre a
folha de pagamento.
13. Ainda neste artigo se prevê que cinqüenta
por cento do valor das contribuições descontadas e
efetivamenterecolhidasrelativas ao se gu ra do em pregado possa ser deduzido, na mesma competência e
nas onze competências seguintes, do valor da contribuição referente à agroindústria, não se aplicando
essa disposição às sociedades cooperativas.
14. Essa mesma dedução é autorizada também
em relação ao empregador rural pessoa física, que
poderá deduzir de sua contribuição incidente sobre a
receita bruta decorrente da comercialização da produção rural cinqüenta por cento do valor da contribuição do se gu ra do em pre ga do a seu ser vi ço, des con tado e efetivamente recolhido.
15. Se a medida proporcionar formalização de
emprego em número tal que eleve a média do setor
ao ní vel da mé dia na ci o nal (57,7%), se rão re gis tra dos
1.237.194 no vos tra ba lha do res, o que já su pe ra o atu al número de trabalhadores formais – 1.l61.614 -, au mentando a proteção social no campo.
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16. Uma outra importante alteração é a equiparação a empregador rural pessoa física da figura do
consórcio simplificado de produtores rurais, formado
pela união de produtores rurais pessoas físicas que
ou tor ga a um de les po de res para con tra tar, ge rir e de mitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes,mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos.
17. O consórcio, outrossim, deverá ser matriculado no INSS em nome do em pre ga dor a quem ha jam
sido outorgados os poderes de gestão, contratação e
demissão acima referidos.
18. O reconhecimento dessa forma de união de
produtores rurais tem como objetivo dar agilidade às
contratações feitas no setor rural.
19. Estas disposições não se aplicam às sociedades cooperativas, como também às operações relativas à pres ta ção de ser vi ços a ter ce i ros, cu jas con tribuições previdenciárias re la ti vas à mão-de-obra ce dida con ti nu am a se guir a dis ci pli na re ser va da às empre sas, sen do, nes te caso, ex clu í da da base de cál cu lo desta contribuição a receita bruta correspondente
aos serviços prestados a terceiros.
20. Nesta oportunidade, apresenta-se a alteração dos incisos III, X, XI e XII do art. 30, para dar um
tratamento especial ao segurado especial, nos casos
em que ele comercializa diretamente sua produção,
em re la ção ao pra zo de re co lhi men to de sua con tri bu ição.
21. Propõe-se, ainda, a modificação do art. 33
da aludida Lei de Custeio para explicitar a competência do INSS na ar re ca da ção, fis ca li za ção, lan ça men to
e normatização do recolhimento das contribuições
previdenciárias, referentes às contribuições incidentes a tí tu lo de subs ti tu i ção das con tri bu i ções pre vis tas
nas alíneas a, b e c, bem como para corrigir a denominação da entidade competente para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes, previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 1991.
22. No que tan ge ao pro du tor ru ral pes soa ju rí di ca, modifica-se o § 3º do art. 25 da Lei nº 8.870, de
1994, para adequar o tratamento àquele dado pela
Lei nº 8.212, de 1991, consubstanciado na observação do dis pos to nos §§ 3º e 9º do art. 25 des ta nor ma.
As disposições referentes à Lei nº 8.870, de 1994, no
que toca ao aludido produtor rural, não se aplicam às
operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam a
seguir a disciplina reservada às empresas.
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23. Outro ponto relevante é a contratação de
pessoal pela cooperativa, exclusivamente, para a colheita de produção de seus cooperados, hipótese em
que a contribuição dos produtores rurais cooperados
será calculada de forma diversa, a depender da nature za de cada um. Em se tra tan do de pes soa ju rí di ca, o
cálculo será feito na forma do art. 25 da Lei nº 8.870,
de 1994.
24. Os encargosdecorrentes dessa contratação
serão apurados separadamente dos relativos aos
empregados regulares da cooperativa e discriminados por cooperados, na forma do regulamento.
Impende dizer que não cabe dedução do valor da
con tri bu i ção do se gu ra do, des con ta do e efe ti va men te
recolhido do valor da contribuição incidente sobre a
receita bruta decorrente da comercialização da produção rural, na contratação feita deste modo.
25. A cooperativa de produção rural ficará di retamente responsável pelo recolhimento da contribuição pre vi den ciá ria pre vis ta no art. 20 da Lei nº 8.212,
de 1991, ou seja, aquela relativa aos segurados em pregado, empregado doméstico e trabalhador avulso.
26. Cumpre observar que, em atenção ao art.
195, § 6º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que tra ta do prin cípio da anterioridade mitigada, re ferente às con tribuições sociais, e à disposição do § 1º do art. l0 do
Decreto nº 2.954, de 29 de ja ne i ro de 1999, o art. 3º
deste Anteprojeto de Lei prevê, expressamente,
que a cobrança da contribuição ora instituída ocorrerá a partir do dia primeiro do mês seguinte ao no nagésimo dia da pu bli ca ção da lei, dis pon do, ain da,
que até esta data será mantida a obrigatoriedade
dos recolhimentos praticados na forma da le gis lação anterior.
27. Por estarem em dissonância com a nova regulamentação da matéria em tela, ficam revogados o
§ 5º do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, que dis põe sobre a não-aplicação da matéria contida no referido
dispositivo ao produtor rural pessoa física, os §§ 4º,
6º, 7º e 8º do artigo 25 desta mesma Lei, que tratam
da con tri bu i ção do pro du tor ru ral, o in ci so IV do art. 30
da Lei nº 8.212, de 1991, e os §§ 1º e 2º do artigo 25
da Lei nº 8.870, de 1994, que diz respeito ao empregador pessoa jurídica, dedicado à produção rural.
Estas, Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te, as razões que justificam o encaminhamento da presente
pro pos ta de Ante pro je to de Lei ora sub me ti do à ele va da apreciação de Vossa Excelência, propondo, por
fim, pelas razões já expostas, o pedido de urgência
constitucional, de que trata
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da seguridade social, institui plano de custeio,
e dá providências.
.................................................................................
TÍTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social
INTRODUÇÃO
.................................................................................
Art. 11 No âm bi to fe de ral, o or ça men to da Se guridade Social é composto das seguinte receitas:
I – receitas da União;
II – receitas das contribuições sociais;
III – receitas de outras fontes.
Parágrafo Único.Constituemcontribuiçõessociais:
a) as das em pre sas, in ci den tes so bre a re mu ne ração paga ou creditada aos segurados a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu
salário-de-contribuição;
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as in ci den tes so bre a re ce i ta de con cur sos de
prognósticos.
CAPÍTULO I
Dos Contribuintes
Seção I
Dos Segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
*Artigo, caput com redação dada pela Lei nº 8.647,
13-4-1993.

de

I – como empregado:
* Item I, caput com redação dada pela Lei nº 8.647, de
13-4-1993.

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob
sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado;
b) aque le que, con tra ta do por em pre sa de tra ba lho temporário, definida em legislação específica,
presta serviço para atender a necessidade transitória
de subs ti tu i ção de pes soa] re gu lar e per ma nen te ou a
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acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas;
c) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e con tratado no Brasil para trabalhar como empregado em
su cur sal ou agên cia de em pre sa na ci o nal no ex te ri or;
d) aque le que pres ta ser vi ço no Bra sil a mis são di plo má ti ca ou a re par ti ção con su lar de car re i ra es tran geira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não-brasileiro
sem residência permanente no Brasil e o brasileiro am parado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;
e) o brasileiro civil que trabalha para a União, no
exterior, em organismos oficiais brasileiros ou interna ci o na is dos quais o Brasil seja mem bro efe ti vo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado
na forma da legislação vigente do país do domicílio;
f) o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em
em pre sa do mi ci li a da no ex te ri or, cuja ma i o ria do ca pital votante pertença a empresa brasileira de capital
nacional;
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias,
inclusive em regime especial, e Fundações Públicas
Federais;
* Alínea g acres ci da pela Lei nº 8.647, de 13-4-1993.

h) o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime
próprio de previdência social;
*Alínea h acrescida pela Lei nº 9.506, de 30-10-1997.

i) o empregado de organismo oficial internacional
ou es tran ge i ro em fun ci o na men to no Bra sil, sal vo quando coberto por regime próprio de previdência social;
* Alínea i acrescida pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

II – como empregado doméstico: aquele que
presta serviço de natureza contínua a pessoa ou família, no âmbitoresidencial desta, em atividades sem
fins lucrativos;
III – (Revogado pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999).
IV – (Revogado pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999).
V – como contribuinte individual:
* Inciso V, caput, com redação dada pela Lei nº 9.876, de
26-11-1999.
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a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por in termédio de prepostos e com auxílio de empregados,
utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
continua;
*Alínea a com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mi ne ral – ga rim po, em ca ráter permanente ou temporário, diretamente ou por
in ter mé dio de pre pos tos, com ou sem o au xí lio de em pregados, utilizados a qualquer título, ainda que de
forma não contínua;
*Alínea b com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

c) o ministro de confissão religiosa e o membro
de instituto de vida consagrada, de congregação ou
de ordem religiosa, quando mantidos pela entidade a
que pertencem, salvo se filiados obrigatoriamente à
Previdência Social em razão de outra atividade ou a
outro regime previdenciário, militar ou civil, ainda que
na condição de inativos;
*Alínea c com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

d)(Re vo ga da pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999).
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para
organismo oficial internacional do qual o Brasil é
membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social;
*Alínea e com re da ção dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

f) o titular de firma individual urbana ou rural, o
diretor não empregado e o membro de conselho de
administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu
trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado
eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade,
bem como o síndico ou administrador eleito para
exercer atividade de direção condominial, desde que
recebam remuneração;
*Alinea f acrescida pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

g) quem presta serviço de natureza urbana ou
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas,
sem relação de emprego;
*Alínea g acres ci da pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.
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h) a pessoa jurídica que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com
fins lucrativos ou não:
*Alínea h acrescida pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

VI – como trabalhador avulso: quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços
de natureza urbana ou rural definidos no regulamento;
VII – como segurado especial: o pro du tor, o par ceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador ar te sa nal e o as se me lha do, que exer çam es sas ati vi da des individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, bem
como seus respectivos cônjuges ou companheiros e
filhos maiores de quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o
grupo familiar respectivo.
* Inciso com redação dada pela Lei nº 8.398, de 7-1-1992.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da
família é indispensável à própria subsistência e é
exer ci do em con di ções de mú tua de pen dên cia e co laboração, sem a utilização de empregados.
§ 2º Todo aquele que exercer, concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao
Regime Geral de Previdência Social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas.
§ 3º O INSS instituirá Carteira de lden ti fi ca ção e
Contribuição, sujeita a renovação anual, nos termos
do Regulamento desta lei, que será exigida:
*§ 3º com redação dada pela Lei nº 8.870 de 15-4-1994.

O § 1º do art. 64 da Constituição da República,
ao Congresso Nacional, haja vista a relevância da
matéria e o benefício social que proporcionará a comunidade rural.
Respeitosamente, – Waldeck Ornelas, Ministro
de Estado da Previdência e Assistência Social.
I – da pessoa física, referida no in ci so V alí nea a
deste artigo, para fins de sua inscrição como segurado e habilitação aos benefícios de que trata a Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991;
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§ 4º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS que estiver exercendo ou que
voltar a exercer atividade abrangida por este Regime
é segurado obrigatório em relação a essa atividade,
ficando sujeito às contribuições de que trata esta lei,
para fins de custeio da Seguridade Social.
* § 4º com redação dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 5º O dirigente sindical mantém, durante o
exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no Regime Geral de Previdência Social –
RGPS de antes da investidura.
* 5º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 6º Aplica-se o disposto na alínea g do inciso I
do caput ao ocupante de cargo de Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal,
sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito e
Mu ni cí pi os, suas au tar qui as, ain da que em re gi me especial e fundações.
* 6º acrescido pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

....................................................................................
CAPÍTULO III
Da Contribuição do Segurado
Seção I
Da Contribuição dos Segurados Empregado
Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive
o doméstico, e a do trabalhador avulso é calculada
mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de forma
não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de
acordo com a seguinte tabela:
* Artigo. caput, com redação dada pela Lei nº 9.032, de
28-4-1995.

Salário-de-Contribuição
até R$324,45
de R$324,46 até R$540,75
de R$ 540,76 até R$ 1.081,50

Alíquota em %
8,00
9,00
11,00

* Inciso I com redação dada pela Lei nº 8.870, de 15-4-1994.

* Tabela com redação dada pela Portaria MPAS nº 4.479, de
4-6-1998.

II – do segurado especial, referido no inciso VII
deste artigo, para sua inscrição, comprovação da
qualidade de segurado e do exercício de atividade ru ral e habilitação aos benefícios de que trata a Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.

§ lº Os valores do salário-de-contribuição serão
reajustados, a partir da data de en tra da em vi gor des ta lei, na mesma época e com os mes mos ín di ces que
os do reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da Previdência Social.

* inciso II com redação dada pela Lei nº 8.870, de 15-4-1994.

* § 1º com redação dada pela Lei nº 8.620, de 5-1-1993.
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§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos
que prestem serviços a microempresas.
* § 2º com re da ção dada pela Lei nº 8.620, de 5-1-1993.

....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Contribuição da Empresa
Art. 22. A contribuição a cargo da em pre sa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de:
I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título,
durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua for ma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tem po à dis po si ção do em pre gador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa.
* Inciso I com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

II – para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de in cidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos se gu ra dos em pre ga dos e tra ba lha do res avul sos:
* Inciso II com adoção dada pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998.

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em
cuja ati vi da de pre pon de ran te esse ris co seja con si derado médio;
c) 3% (três por cen to) para as em pre sas em cuja
atividade preponderante esse risco seja considerado
grave;
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços;
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te a serviços que lhe são prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho.
* Inci so IV acres ci do pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

§ 1º No caso de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas
econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito,empresas de segurosprivados e
de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada
abertas e fechadas, além das contribuições referidas
nes te ar ti go e no art. 23, é de vi da a con tri bu i ção adi ci onal de dois vír gu la cin co por cen to so bre a base de cál culo definida nos incisos I e III deste artigo.
* § 1º com redação dada pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

§ 2º Não integram a remuneração as parcelas
de que trata o § 9º do art. 28.
§ 3º O Ministério do Trabalho e da Previdência
Social poderá alterar, com base nas estatísticas de
acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se re fe re o in ci so II des te ar ti go, a fim de es timular investimentos em prevenção de acidentes.
§ 4º O Poder Executivo estabelecerá, na forma da
lei, ouvido o Conselho Nacional de Seguridade Social,
mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem
de empregados portadores de deficiências físicas, sen sorial e/ou mental com desvio do padrão médio.
§ 5º O disposto nes te ar ti go não se apli ca à pes soa fí si ca de que tra ta a alí nea a do inciso V do art. 12
desta lei.
* § 5º com redação dada pela Lei nº 8.540, de 22-12-1992.

§ 6º A contribuição empresarial da associação
desportiva que mantém equi pe de fu te bol pro fis si o nal
destinada à Se gu ri da de So ci al, em subs ti tu i ção à prevista nos incisos I e II deste artigo, cor res pon de a cinco por cento da receita bruta, decorrente dos espetácu los des por ti vos de que par ti ci pem em todo ter ri tó rio
nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jo gos in ter na ci o na is, e de qual quer for ma de pa trocí nio, li cen ci a men to de uso de mar cas e sím bo los, pu blicidade, propaganda e de trans mis são de es pe tá culos desportivos.

* Inciso III acres ci do pela Lei nº 9.876, de 26-11-1999.

* § 6º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

IV – quin ze por cen to so bre o va lor bru to da nota
fis cal ou fa tu ra de pres ta ção de ser vi ços, re la ti va men-

§ 7º Caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de cinco
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por cen to da re ce i ta bru ta de cor ren te dos es pe tá cu los
desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto
Nacional do Seguro Social, no prazo de até dois dias
úteis após a realização do evento.
* § 7º acres ci do pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 8º Caberá à associação desportiva que mantém equipe de fu te bol pro fis si o nal in for mar à entidade
promotora do es pe tá cu lo des por ti vo to das as re ce i tas
auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente.
* § 8º acres ci do pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 9º No caso de a associação desportiva que
mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licen ci a men to de uso de marcas e símbo los, pu bli ci dade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta
última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de cinco por cento da receita bruta
decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução,
no prazo estabelecido na alínea b, inciso I, do art. 30
desta Lei.
* § 9º acres ci do pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 10. Não se aplica o dis pos to nos §§ 6º ao 9º às
demais associações desportivas, que devem contribu ir na for ma dos in ci sos I e II des te ar ti go e do art. 23
desta lei.
* § 10 acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 11. O dis pos to nos §§ 6º a 9º apli ca-se à as so ciação desportiva que mantém equipe de futebol pro fissional e que se organize na forma da Lei nº 9.615,
de 24 de março de 1998.
* § 11 acrescido pela Lei nº 9.711, de 20-11-1998.

....................................................................................
CAPÍTULO VI
Da Contribuição do Produtor Rural
e do Pescador
* Redação do Título deste Capítulo alterada pela Lei nº 8.398, de
7-1-1992.

Art. 25. A contribuição do empregador ru ral pessoa física e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do in ci so V e no in ci so VII do art.
12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de:
* Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 9.528, de
10-12-1997.
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I – 2% da re ce i ta bru ta pro ve ni en te da comercialização da sua produção;
* Inci so I com re da ção dada pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

II – 0,1% da receita brutaproveniente da comercialização da sua produção para financiamento das
prestações por acidente do trabalho.
* Inci so II com re da ção dada pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 1º O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do
art. 21 desta lei.
* § 1º com redação dada pela Lei nº 8.540, de 22-12-1992.

§ 2º A pes soa fí si ca de que tra ta a alí nea a do in ciso V do art. 12 con tri bui, tam bém, obri ga to ri a men te,
na forma do art. 21 desta lei.
* § 2º com redação dado pela Lei nº 8.540, de 22-12-1992.

§ 3º Integram a produção, para os efeitos deste
artigo, os produtos de origem animal ou vegetal, em
estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem,
limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento,
lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem,
fermentação, embalagem, cristalização, fundição,
carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos ob tidos através desses processos.
* § 3º com redação dada pela Lei nº 8.540, de 22-12-1992.

§ 4º Não integra a base de cálculo dessa contribuição a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem sobre o produto animal destinado à
reprodução ou criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaias para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor e quem a
utilize diretamente com essas finalidades, e no caso
de produto vegetal, por pessoa ou entidade que, registrada no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrá ria, se de di que ao co mér cio
de sementes e mudas no País.
* § 4º com redação dada pela Lei nº 8.540, de 22-12-1992.

§ 5º (VETADO)
* § 5º ve ta do pela Lei nº 8.540, de 22-12-1992.

§ 6º A pessoa física e o segurado especial men cionados no caput deste ar ti go são obri ga dos a apre sentar ao INSS Declaração Anual das Operações de
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Ven da – DAV, na for ma a ser de fi ni da pelo re fe ri do ins tituto com antecedência mínima de 120 dias em relação à data de entrega.
* § 6º com re da ção dada pela Lei nº 8.861, de 25-3-1994.

§ 7º A falta da entrega da declaração de que tra ta o parágrafo anterior, ou a inexatidão das informações prestadas, importará na suspensão da qualidade de segurado no período compreendido entre a
data fixada para a entrega da declaração e a entrega
efetiva da mesma ou da retificação das informações
impugnadas.
* § 7º com re da ção dada pela Lei nº 8.870, de 15-4-1994.

§ 8º A entrega da declaração nos termos do parágrafo 6º des te ar ti go por par te do se gu ra do es pe ci al
é condição indispensável para a renovação automática da sua inscrição.
* § 8º com re da ção dada pela Lei nº 8.870, de 15-4-1994.

CAPÍTULO X
Da Arrecadação e Recolhimento das
Contribuições
....................................................................................
Art. 33. Ao Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al –
INSS compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o re co lhi men to das con tri bu i ções so ci a is pre vis tas
nas alí ne as a, b e c do parágrafo úni co do art. 11; e ao
Departamento da Receita Federal – DRF compete ar recadar, fiscalizar, lan çar e nor ma ti zar o re co lhi men to
das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do pa rá gra fo úni co do art. 11, ca ben do a am bos os ór gãos, na esfera de sua competência, promover a res pec ti va co bran ça e apli car as san ções pre vis tas le galmente.
§ 1º É prerrogativa do Instituto Nacional do Segu ro So ci al – INSS e do De par ta men to da Re ce i ta Federal – DRF o exame da contabilidade da empresa,
não prevalecendo para esse efeito, o disposto nos ar ti gos 17 e 18 do Có di go Co mer ci al, fi can do obri ga dos
a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados.
§ 2º A empresa, o servidor de órgãos públicos
da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, o se gu ra do da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3º Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou in for ma ção, ou sua apre sen ta ção
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deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS e o Departamento da Receita Federal – DRF
podem, sem pre ju í zo da pe na li da de ca bí vel, ins cre ver
de ofício importância que reputarem devida, cabendo
à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4º Na falta de prova regular e formalizada, o
montante dos salários pagos pela execução de obra
de construção civil pode ser obtido mediante cálculo
da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário dono da obra, con dô mi no da uni dade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da
prova em contrário.
§ 5º O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito ale gar omis são para se exi mir
do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela im por tân cia que de i xou de re ce ber ou ar re ca dou
em desacordo com o disposto nesta Lei.
§ 6º Se, no exame da escrituração contábil e de
qual quer ou tro do cu men to da em pre sa, a fis ca li za ção
constatar que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu ser viço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por
aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
§ 7º O cré di to da se gu ri da de so ci al é cons ti tu í do
por meio de notificação de débito, auto-de-infração,
confissão ou documento declaratório de valores devidos e não recolhidos apresentado pelo contribuinte.
*§ 7º acres ci do pela Lei nº 9.528, de 10-12-97.

....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 8.870, DE 15 DE ABRIL DE 1994
Altera Dispositivos das Leis nºs
8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 25. A contribuição prevista no art. 22 da Lei
nº 8.212, de 24 de ju lho de 1991, de vi da à se gu ri da de
social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, passa a ser a seguinte:
I – dois e meio por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção;
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II – um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, para o fi nan ci a men to da com ple men ta ção das pres ta ções por
acidente de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso I do art. 3º da Lei nº
8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao
empregador de que trata este artigo, que contribuirá
com o adicional de um décimo por cento da receita
bruta, proveniente da venda de mercadorias de produção própria, destinado ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural–SENAR.
§ 2º O disposto neste artigo se estende às pessoas jurídicas que se dediquem a produção
agro-industrial, quanto à folha de salários de sua par te agrícola, mediante o pagamento da contribuição
pre vis ta nes te ar ti go, a ser cal cu la da so bre o va lor es timado da produção agrícola própria, considerado
seu preço de mercado.
§ 3º Para os efe i tos des te ar ti go, será ob ser va do
o disposto no § 3º do art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, com a redação dada pela Lei nº 8.540,
de 22 de dezembro de 1992.
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gu ra do que ti ver tra ba lha do su je i to a con di ções es peci a is que pre ju di quem a sa ú de ou a in te gri da de fí si ca,
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco)
anos, conforme dispuser a lei.
* Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 9.032, de
28-4-l995.

§ 1º A aposentadoria especial, observado o dis posto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda
mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.
* § 1º com redação dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 2º A data de início do benefício será fixada da
mesma forma que a da apo sen ta do ria por idade, con forme o disposto no art. 49.
§ 3º A con ces são da apo sen ta do ria es pe ci al dependerá de comprovação pelo segurado, perante o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do tempo
de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo
fixado.

* § 3º com re da ção dada pela Lei nº 9.528, 10-12-97.
* § 4º com redação dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 4º (Re vo ga do pela Lei nº 9.528, de 10-12-97).
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1998
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, e dá outras
Providências.
..................................................................................
TÍTULO III
Do Regime Geral de Previdência Social
..................................................................................
CAPÍTULO II
Das Prestações em Geral
..................................................................................
Seção IV
Dos Benefícios
...................................................................................
Subseção IV
De Aposentadoria Especial
Art. 57. A aposentadoria especial será devida,
uma vez cum pri da a ca rên cia exi gi da nes ta Lei, ao se -

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do
tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo
período equivalente ao exigido para a concessão do
benefício.
* § 4º com redação dada pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradasprejudiciais à sa ú de ou à in te gri da de fí si ca será
somado, após a respectiva conversão ao tempo de
trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social, para efeito de concessão de qual quer benefício.
* 5º acrescido pela Lei nº 9.032, de 28-4-1995.

§ 6º O benefício previsto neste ar ti go será fi nanciado com os recursos provenientes da contribuição
de que tra ta o in ci so II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de ju lho de 1991, cu jas alí quo tas se rão acres ci das de
doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a
atividade exer ci da pelo se gu ra do a ser vi ço da em pre sa permita a concessão de aposentadoria especial
após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
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* § 6º acres ci do pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998.

§ 7º O acrés ci mo de que tra ta o pa rá gra fo an te rior incide ex clu si va men te so bre a re mu ne ra ção do segurado sujeito às condições especiais referidas no
caput.
* § 7º acres ci do pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998.

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado
aposentado nos termos deste ar tigo que continuar no
exercício de atividade ou operação que o sujeite aos
agentes nocivos constantes da relação referida no
art. 58 desta Lei.
* § 8º acres ci do pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998.

Art. 58. A re la ção dos agen tes no ci vos quí mi cos,
fí si cos e bi o ló gi cos ou as so ci a ção de agen tes pre ju diciais à saúde ou à integridade física considerados
para fins de concessão da aposentadoria especial de
que trata o artigo anterior será definida pelo Poder
Executivo.
* Artigo, caput com redação dada pela Lei nº 9.528, de
10-12-1997.

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do se gurado aos agentes nocivos será feita mediante formu lá rio, na for ma es ta be le ci da pelo Insti tu to Na ci o nal
do Seguro Social – INSS, emitido pela empresa ou
seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do
tra ba lho ou en ge nhe i ro de se gu ran ça do tra ba lho nos
termos da legislação trabalhista.
* § 1º com re da ção dada pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998.

§ 2º Do la u do téc ni co re fe ri do no pa rá gra fo an terior de ve rão cons tar in for ma ção so bre a exis tên cia de
tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de
tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo
estabelecimento respectivo.
* § 2º com re da ção dada pela Lei nº 9.732, de 11-12-1998.

§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico
atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores
ou que emitir documento de comprovação de efetiva
exposição em de sa cor do com o res pec ti vo la u do es tará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.
* § 3º com re da ção dada pela Lei nº 9.528, de 10-12-1997.

§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades
desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
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quan do da res ci são do con tra to de tra ba lho, có pia au têntica desse documento.
* § 4º acrescido pela Lei nº 9.528, de 10-12-7997.

....................................................................................
....................................................................................
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.315, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre a criação do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR)
nos termos do art. 62 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
....................................................................................
Art. 3º Constituem rendas do Senar:
I – contribuição men sal com pul só ria, a ser recolhida à Previdência Social, de 2,5% (dois e meio por
cento) sobre o montante da remuneração paga a todos os em pre ga dos pe las pes so as ju rí di cas de di re i to
privado, ou a elas equiparadas, que exerçam atividades:
a) agroindustriais;
b) agropecuárias;
c) extrativistas vegetais e animais;
d) cooperativistas rurais;
e) sindicais patronais rurais;
II – doações e legados;
III – subvenções da União, Estados e Municípios;
IV – mul tas ar re ca da das por in fra ção de dis po sitivos, regulamentos e regimentos oriundos desta lei;
V – rendas oriundas de prestação de serviços e
da alienação ou locação de seus bens;
VI – receitas operacionais;
VII – contribuição prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.989, de 28 de dezembro de 1982, combinado com o art. 5º do Decreto-Lei nº 1.146, de 31 de
dezembro de 1970, que continuará sendo recolhida
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra);
VIII – rendas eventuais.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o regime tributário
das microempresas de pequeno porte,
institui o Sistema Integrado de Pagamen-
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to de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte _ SIMPLES, e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO III
Do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições – SIMPLES
Seção I
Da Definição e da Abrangência
Art. 3º A pessoa jurídica enquadrada na con dição de microempresa e de empresa de pequeno por te, na forma do art. 2º, poderá optar pela inscrição no
Sis te ma Inte gra do de Pa ga men to de Impos tos e Con tri bu i ções das Mi cro em pre sas e Empre sas de Pe queno Porte – SIMPLES.
§ 1º A inscrição no Simples implica pagamento
mensal unificado dos seguintes impostos e contribuições:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas –
IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI;
f) Contribuições para a Seguridade Social, a
cargo da pessoa jurídica, de que tratam o art. 22 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei Complementar nº 84, de 18 de janeiro de 1996.
(Vide Lei nº 10.034, de 24-10-2000)
....................................................................................
LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera dispositivos das Leis nºs
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do in ci so V e no in ci so VII do art.
12 da Lei nº 8.212, de 1991, para o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural – SENAR, criado pela Lei nº
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8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de 0,1% inciden te so bre a re ce i ta bru ta pro ve ni en te da co mer ci a lização de sua produção rural.
....................................................................................
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 84
DE 18 DE JANEIRO DE 1996
Revogada pela Lei nº 9.876, de 26-22-99
Institui fonte de custeio para a manutenção da Seguridade Social, na forma
do § 4º do art. 195 da Constituição Federal, e dá outras providências.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 23, DE 2001
(Nº 3.115/97, na Casa de origem)
Altera e acrescenta dispositivos na
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
que dispõe sobre as Sociedades por
Ações, e na Lei nº 6.385 de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado
de valores mobiliários e cria a Comissão
de Valores Mobiliários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera e acrescenta dispositivos
na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dis põe sobre as Sociedades por Ações, e na Lei nº 6.38,
de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 2º os dis po si ti vos aba i xo enu me ra dos da Lei
nº 6.404, de 15 de de zem bro de 1976, pas sam a vi go rar com a seguinte redação:
”Art. 4º Para os efeitos desta Lei, a
companhia é aberta ou fechada conforme
os valores mobiliários de sua emissão esteja ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. (NR)
§ 1º Somente os valores mobiliários de
emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser
negociados no mercado de valores mobiliários. (NR)
§ 2º Nenhuma distribuição pública devalores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários.
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§ 3º A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas
em categorias, segundo as espécies e classes dos valores mobiliários por ela emitidos
negociados no mercado, e especificará as
normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada categoria. (NE)
§ 4º O registro de companhia aberta
para negociação de ações no mercado somente poderá ser cancelado se a companhia
emissora de ações, o acionista controlador
ou a sociedade que a controle, direta ou indiretamente, formular oferta pública para adquirir a totalidade das ações em circulação
no mercado, por preço justo, ao menos igual
ao valor de avaliação da companhia, apurado
com base nos critérios, adotados de forma
isolada ou combinada, de patrimônio líquido
contábil, de patrimônio líquido 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 em outro critério aceito pela
Comissão de Valores Mobiliários, assegurada a revisão do valor da oferta, em conformidade com o disposto no art. 4A.
§ 5º Terminado o prazo da oferta pú blica fixado na regulamentação expedida pela
Comissão de Valores Mobiliários, se remanescerem em circulação menos de cinco
por cento do total das ações emitidas pela
companhia, a assembléia geral poderá deliberar o resgate dessas ações pelo valor da
oferta de que trata o § 4º, desde que deposite em estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliárias, à
disposição dos seus titulares, o valor de resgate, não se aplicando, nesse caso, o disposto no § 6º do art. 44.
§ 6º O acionista controlador ou a sociedade controladora que adquirir ações da
companhia aberta sob seu controle que elevem sua participação, direta ou indireta, em
determinada espécie e classe de ações à
porcentagem que, segundo normas gerais
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, impeça a liquidez de marcado das
ações remanescentes, será obrigado a fazer
oferta pública, por preço determinado nos
termos do § 4º, para aquisição da totalidade
das ações remanescentes no mercado."
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“Art. 15. .................................................
..............................................................
§ 2º O número de ações preferenciais
sem direito a voto, ou sujeitas a restrição no
exercício desse direito, não poda ultrapassar
cinqüenta por cento do total das ações emitidas. (NR)"
“Art. 17. As preferências ou vantagens
das ações preferenciais podem consistir:(NR)
I – em prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo; (NR)
II – em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou (NR)
III – na acumulação das preferências e
vantagens de que tratam os incisos anteriores.
§ 1º Independentemente do direito de
receber ou não o valor de reembolso do capital com prêmio ou sem ele, as ações preferenciais sem direito de voto ou com restrição ao exercício deste direito, somente serão admitidas à negociação no mercado de
valores mobiliários se a elas forem atribuídas pelo menos uma das seguintes preferências ou vantagens: (NR)
a) direito de participar do dividendo a
ser distribuído, correspondente a, pelo menos, vinte e cinco por cento do lucro líquido
do exercício, calculado na forma do art. 202,
de acordo com o seguinte critério:
1. prioridade no recebimento dos di videndos acima mencionados correspondente
a, no mínimo, três por cento do valor do patrimônio líquido da ação; e
2. direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido
em conformidade com o item 1 acima; ou
b) direito ao recebimento de dividendo,
por ação preferencial, pelo menos dez por
cento maior do que o atribuído a cada ação
ordinária; ou
c) direito de serem incluídas na oferta
pública de alienação de controle, nas condições previstas no art. 254A, assegurado o
dividendo pelo menos igual ao das ações
ordinárias.

ABRIL 2001
06124 Quarta-fe i ra 18

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

§ 2º Deverão constar do estatuto, com
precisão e minúcia, outras preferências ou
vantagens que sejam atribuídas aos acionistas sem direito a voto, ou com voto restrito,
além das previstas neste artigo. (NR)
§ 3º Os dividendos, ainda que fixos ou
cumulativos, não poderão ser distribuídos
em prejuízo do capital social, salvo quando,
em caso de liquidação da companhia, essa
vantagem tiver sido expressamente assegurada. (NR)
§ 4º Salvo disposição em contrário no
estatuto, o dividendo prioritário não é cumulativo, a ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes e a ação com
dividendo mínimo participa dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as
ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo. (NR)
§ 5º Salvo no caso de ações com dividendo fixo, o estatuto não pode excluir ou
restringir o direito das ações preferenciais
de participar dos aumentos de capital decorrentes da capitalização de reservas ou lucros (art. 169). (NR)
§ 6º O estatuto pode conferir às ações
preferenciais com prioridade na distribuição
de dividendo cumulativo, o direito de recebê–lo, no exercício em que o lucro for insuficiente, à conta das reservas de capital de
que trata o § 1º do art. 182. (NR)
§ 7º Nas companhias objeto de desestatização poderá ser criada ação preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, à qual o estatuto social poderá conferir os poderes que especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da assembléia geral nas matérias
que especificar.“
”Art. 24.................................................
.............................................................
§ 2º Os certificados de ações emitidas
por companhias abertas podem ser assinados por dois mandatários com poderes especiais, ou autenticados por chancela mecânica, observadas as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários. (NR)“
“Art. 31. A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do
nome do acionista no livro de ”Registro de
Ações Nominativas“ ou pelo extrato que seja
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fornecido pela instituição custodiante, na
qualidade de proprietária fiduciária das
ações. (NR)
............................................................
“Art. 41. A instituição autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários a prestar
serviços de custódia de ações fungíveis
pode contratar custódia em que as ações de
cada espécie e classe da companhia sejam
recebidas em depósito como valores fungíveis, adquirindo a instituição depositária a
propriedade fiduciária das ações. (NR)
§ 1º A instituição depositária não pode
dispor das ações e fica obrigada a devolver
ao depositante a quantidade de ações
recebidas, com as modificações resultantes de
alterações no capital social ou no número de
ações da companhia emissora, independentemente do número de ordem das ações ou dos
certificados recebidos em depósito. (NR)
§ 2º Aplica-se o disposto neste artigo, no
que couber, aos demais valores mobiliários.
§ 3º A instituição depositária ficará obrigada a comunicar à companhia emissora:
I – imediatamente, o nome do proprietário efetivo quando houver qualquer evento
societário que exija a sua identificação; e
II – no prazo de até 10 dias, a contratação da custódia e a criação de ônus ou gravames sobre as ações.
§ 4º A propriedade das ações em custódia fungível será provada pelo contrato firmado entre o proprietário das ações e a instituição depositária.
§ 5º A instituição tem as obrigações de
depositária e responde perante o acionista e
terceiros pelo descumprimento de suas obrigações.“
”Art. 44.................................................
.............................................................
§ 6º Salvo disposição em contrário do
estatuto social, o resgate de ações de uma
ou mais classes só será efetuado se, em assembléia especial convocada para deliberar
essa matéria especifica, for aprovado por
acionistas que representem, no mínimo, a
metade das ações da(s) classe(s) atingida(s)."
”Art. 47. ...............................................
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Parágrafo único. É vedado às companhias abertas emitir partes beneficiárias.
(NR)"
“Art. 52. A companhia poderá emitir
debêntures que conferirão aos seus titulares
direito de crédito contra ela, nas condições
constantes da escritura de emissão e, se
houver, do certificado.“
“Art. 54. ...............................................
§ 1º A debênture poderá conter cláusula de correção monetária, com base nos
coeficientes fixados para correção de títulos
da dívida pública, na variação da taxa cambial ou em outros referenciais não expressamente vedados em lei. (NR)
§ 2º A escritura de debênture poderá
assegurar ao debenturista a opção de escolher receber o pagamento do principal e
acessórios, quando do vencimento, amor tização ou resgate, em moeda ou em bens
avaliados nos termos do art. 8º."
”Art. 59. ...............................................
§ 1º Na companhia aberta, o conselho
de administração poderá deliberar sobre a
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, e a
assembléia geral pode delegar ao conselho
de administração a deliberação sobre as
condições de que tratam os incisos VI a VIII
deste artigo e sobre a oportunidade da
emissão. (NR)
..........................................................."
“Art. 62. Nenhuma emissão de debêntures será
feita sem que tenham sido satisfeitos os seguintes re quisitos:
I – arquivamento, no registro do comércio, e publicação da ata da assembléia
geral, ou do conselho de administração, que
deliberou sobre a emissão; (NE)
II – inscrição da escritura de emissão
no registro do comércio;(NR)
..............................................................
§ 4º Os registros do comércio manterão livro especial para inscrição das emissões da debêntures, no qual serão anotadas
as condições essenciais de cada emissão.
(NR)"
“Art. 63. .................................................
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§ 1º As debêntures podem ser objeto
de depósito com emissão de certificado, nos
termos do art. 43. (NR)
§ 2º A escritura de emissão pode estabelecer que as debêntures sejam mantidas
em contas de custódia, em nome de seus titulares, na instituição que designar, sem
emissão de certificados, aplicando-se, no
que couber, o disposto no art. 41."
“Art. 68. .................................................
§ 1º........................................................
c) notificar os debenturistas, no prazo
máximo de sessenta dias, de qualquer
inadimplemento, pela companhia, de obrigações assumidas na escritura da emissão.
(NR)
............................................................."
“Art. 109. ...............................................
..............................................................
§ 3º O estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas
controladores e os acionistas minoritários,
poderão ser solucionados mediante arbitramento, nos termos em que especificar."
“Art. 115. O acionista deve exercer o
direito a voto no interesse da companhia;
considerar-se-á abusivo o voto exercido com
o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para
outrem, vantagem a que não faz jus e de
que resulte, ou possa resultar, prejuízo para
a companhia ou para outros acionistas. (NR)
..............................................................
§ 5º Poderá ser convocada assembléia
geral para deliberar quanto à existência de
conflito de interesses e à respectiva solução, por acionistas que representem dez por
cento, no mínimo, do capital social, observado o disposto no parágrafo único, alínea c,
parte final, do art. 123.
§ 6º A assembléia a que se refere o §
5º também poderá ser convocada por titulares de ações com direito a voto que representem, no mínimo, cinco por cento do capital votante.
§ 7º No curso da assembléia geral ordinária ou extraordinária, os acionistas a que
se refere o § 6º poderão requerer que se delibere sobre a existência de conflito de inte-
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resses, não obstante a matéria não constar
da ordem do dia.
§ 8º Decairão do direito de convocar a
assembléia de que trata o § 5º os acionistas
que não o fizerem no prazo de trinta dias,
contados da data em que tiverem ciência inequívoca do potencial conflito de interesses.
§ 9º Caso a assembléia geral, por maioria de votos, delibere haver conflito de interesses, deverá especificar as matérias nas
quais o acionista em situação de conflito ficará impedido de votar.
§ 10. A assembléia especificada no §
9º poderá delegar, com a concordância das
partes, à arbitragem a solução do conflito."
“Art. 118. Os acordos de acionistas,
sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito
a voto, ou do poder de controle deverão ser
observados pela companhia quando arquivados na sua sede. (NR)
§ 3º Nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover a execução especifica das obrigações assumidas e
a sentença judicial, uma vez transitada em
julgado, ou a decisão proferida por juízo arbitral, que condenarem o acionista a proferir
voto nos termos de acordo de acionistas,
produzirá todos os efeitos do voto não proferido. (NR)
..............................................................
§ 6º O acordo de acionistas cujo prazo
for fixado em função de termo ou condição
resolutiva somente pode ser denunciado segundo suas estipulações.
§ 7º O mandato outorgado nos termos
de acordo de acionistas para proferir, em
assembléia geral ou especial, voto contra ou
a favor de determinada deliberação, poderá
prever prazo superior ao constante do § 1º
do art. 126 desta Lei.
§ 8º O presidente da assembléia ou do
órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente
arquivado.
§ 9º O não comparecimento à assembléia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo
de acionistas ou de membros do conselho

55
Abril de 2001

de administração eleitos nos termas de
acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações
pertencentes ao acionista ausente ou omisso e, no caso de membro do conselho da
administração, pelo conselheiro eleito com
os votos da parte prejudicada.
§ 10. Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão indicar, no ato de
arquivamento, representante para comunicar-se com a companhia, para prestar ou
receber informações, quando solicitadas.
§ 11. A companhia poderá solicitar
aos membros do acordo esclarecimento sobre suas cláusulas.
“Art. 122. Compete privativativamente
à assembléia geral:
I – reformar o estatuto social;
II – eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no inciso II do
art. 142;
III – tomar, anualmente, as contas dos
administradores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
IV – autorizar a emissão de debêntures,
ressalvado o disposto no § 1º do art. 59 ;(NR)
V – suspender o exercício dos direitos
do acionista (art. 120);
VI – deliberar sobre a avaliação de
bens com que o acionista concorrer para a
formação do capital social;
VII – autorizar a emissão de partes beneficiárias;
VIII – deliberar sobre transformação,
fusão, incorporação e cisão da companhia,
sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e
IX – autorizar os administradores a
confessar falência e pedir concordata.
Parágrafo único. Em caso de urgência,
a confissão de falência ou o pedido de concordata poderá ser formulado pelos ad ministradores, com a concordância do acionista controlador, se houver, convocando-se
imediatamente a assembléia geral, para manifestar-se sobre a matéria."
”Art. 124. ...............................................
§ 1º A primeira convocação da assembléia geral deverá ser feita: (NR)
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I – na companhia fechada, com oito dias
de antecedência, no mínimo, contado o prazo
da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a assembléia, será publicado novo
anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de cinco dias;
II – na companhia aberta, o prazo de
antecedência da primeira convocação será
de quinze dias e o da segunda convocação
de oito dias.
..............................................................
§ 5º A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, mediante
decisão fundamentada de seu Colegiado, a
pedido de qualquer acionista, e ouvida a
companhia:
I – aumentar, para até trinta dias, a
contar da data em que os documentos re lativos às matérias a serem deliberadas forem
colocados à disposição dos acionistas, o
prazo de antecedência de publicação do primeiro anúncio de convocação da assembléia geral de companhia aberta, quando
esta tiver por objeto operações que, por sua
complexidade, exijam maior prazo para que
possam ser conhecidas e analisadas pelos
acionistas;
II – interromper, por até quinze dias, o
curso do prazo de antecedência da convocação de assembléia geral extraordinária de
companhia aberta, a fim de conhecer e analisar as propostas a serem submetidas à assembléia e, se for o caso, informar à companhia, até o término da interrupção, as razões pelas quais entende que a deliberação
proposta à assembléia viola dispositivos legais ou regulamentares.
§ 6º As companhias abertas com
ações admitidas à negociação em bolsa de
valores deverão remeter, na data da publicação do anúncio de convocação da assembléia, à bolsa de valores em que suas ações
forem mais negociadas, os documentos
postos à disposição dos acionistas para deliberação na assembléia geral."
“Art. 133. ...............................................
IV – o parecer do conselho fiscal, inclusive votos dissidentes, se houver; e
V – demais documentos pertinentes a
assuntos incluídos na ordem do dia.
..............................................................
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§ 3º Os documentos referidos neste
artigo, à exceção dos constantes dos incisos IV e V, serão publicados até cinco dias,
pelo menos, antes da data marcada para a
realização da assembléia geral. (NR)
............................................................."
“Art. 135. ...............................................
§ 3º Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na assembléia geral extraordinária deverão ser postos à disposição
dos acionistas, na sede da companhia, por
ocasião da publicação do primeiro anúncio
de convocação da assembléia geral.”
”Art. 136. ...............................................
I – criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais, salvo se já
previstos ou autorizados pelo estatuto; (NR)
§ 3º O disposto no § 2º deste artigo
aplica-se também às assembléias especiais
de acionistas preferenciais de que trata o §
1º. (NR)
..............................................................
“Art. 137. A aprovação das matérias
previstas nos incisos I a VI e IX do art. 136
dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso
do valor das suas ações (art. 45), observadas as seguintes normas: (NR)
..............................................................
II – nos casos dos incisos IV e V, não
terá direito de retirada o titular da ação de espécie ou classe que tenha liquidez e dispersão no mercado, considerando-se haver: (NR)
a) liquidez, quando a espécie ou classe de ação, ou certificado que a represente,
integre índice geral representativo de carteira de valores mobiliários admitido à negociação no mercado de valores mobiliários, no
Brasil ou no exterior, definido pela Comissão
de Valores Mobiliários; e (NR)
b) dispersão, quando o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob seu controle detiver menos da
metade da espécie ou classe de ação; (NR)
III – no caso do inciso IX, somente haverá direito de retirada se a cisão implicar: (NR)
a) mudança do objeto social, salvo
quando o patrimônio cindido for vertido para
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sociedade cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da sociedade cindida;
b) redução do dividendo obrigatório; ou
c) participação em grupo de sociedades;
IV – O reembolso da ação deve ser reclamado à companhia no prazo de trinta
dias contados da publicação da ata da assembléia geral; (NR)
V – O prazo para o dissidente de deliberação de assembléia especial (art. 136, §
1º) será contado da publicação da respectiva ata; (NR)
VI – O pagamento do reembolso somente poderá ser exigido após a observância do disposto no § 3º e, se for o caso, da
ratificação da deliberação pela assembléia
geral.
..............................................................
§ 2º O direito de reembolso poderá ser
exercido no prazo previsto nos incisos IV ou
V do caput deste artigo, conforme o caso,
ainda que o titular das ações tenha se abstido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à assembléia.
§ 3º Nos dez dias subseqüentes ao
término do prazo de que tratam os incisos
IV ou V do caput deste ar tigo, conforme o
caso, contado da publicação da ata da assembléia geral ou da assembléia especial
que ratificar a deliberação, é facultado aos
órgãos da administração convocar a assembléia geral para ratificar ou reconsiderar a
deliberação, se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações
aos acionistas dissidentes que exerceram o
direito de retirada porá em risco a estabilidade financeira da empresa. (NR)
............................................................."
“Art. 140. ...............................................
I – o número de conselheiros, ou o máximo e mínimo permitidos, e o processo de
escolha e substituição do presidente do con selho pela assembléia ou pelo próprio conselho; (NR)
..............................................................
IV – as normas sobre convocação, instalação e funcionamento do conselho, que
deliberará por maioria de votos, podendo o
estatuto estabelecer quorum qualificado
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para certas deliberações, desde que especifique as matérias. (NR)
Parágrafo único. O estatuto poderá
prever a participação no conselho de representantes dos empregados, escolhido pelo
voto destes, em eleição direta, organizada
pela empresa, em conjunto com as entidades sindicais que os representam."
“Art. 141. ...............................................
..............................................................
§ 4º Terão direito de eleger e destituir
um membro e seu suplente do conselho de
administração, em votação em separado na
assembléia geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente; (NR)
I – de ações de emissão de companhia
aberta com direito a voto, que representem,
pelo menos, quinze por cento do total das
ações com direito a voto; e
II – de ações preferenciais sem direito
a voto ou com voto restrito de emissão de
companhia aberta, que representem, no mínimo, dez por cento do capital social, que
não houverem exercido o direito previsto no
estatuto, em conformidade com o art. 18.
§ 5º Verificando-se que nem os titulares
de ações com direito a voto e nem os titulares
de ações preferenciais sem direito a voto ou
com voto restrito perfizeram, respectivamente,
o quorum exigido nos incisos I e II do § 4º,
ser-lhes-á facultado agregar suas ações para
elegerem em conjunto um membro e seu suplente para o conselho da administração, observando-se, nessa hipótese, o quorum exigido pelo inciso II do aludido parágrafo.
§ 6º Somente poderão exercer o direito
previsto no § 4º os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação
acionária ali exigida durante o período de três
meses, no mínimo, imediatamente anteriores
à realização da assembléia geral.
§ 7º Sempre que, cumulativamente, a
eleição do conselho de administração se der
pelo sistema do voto múltiplo e os titulares
de ações ordinárias ou preferenciais exercerem a prerrogativa de eleger conselheiro, será
assegurado a acionista ou grupo de acionistas vinculados por acordo de votos que detenham mais do que cinqüenta por cento das
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ações com direito de voto o direito de eleger
conselheiros em número igual ao dos eleitos
pelos demais acionistas, mais um, independentemente do número de conselheiros que,
segundo o estatuto, componha o órgão.
§ 8º A nomeação de membro do Conselho de Administração ficará prejudicada
sempre que o Conselho Administrativo de
Defesa Econômica – CADE considerar que
a referida nomeação envolve riscos para a
livre concorrência.
§ 9º A companhia deverá manter registro
com a identificação dos acionistas que exercerem a prerrogativa a que se refere o § 4º".
“Art. 142. Compete ao conselho de administração:
..............................................................
§ 1º Serão arquivadas no registro do
comércio e publicadas as atas das reuniões
do conselho de administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos
perante terceiros. (NR)
§ 2º A escolha e a destituição do auditor independente ficará sujeita a veto, devidamente fundamentado, dos conselheiros eleitos na forma do art. 141, § 4º, se houver."
“Art. 143. A diretoria será composta
por dois ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração, ou, se inexistente, pela assembléia geral na qual aplicar-se-á o disposto no artigo 141 desta lei, devendo o estatuto estabelecer:
............................................................."
“Art. 146. Poderão ser eleitos para
membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os diretores e dois
terços dos membros do Conselho de Administração residir no País. (NR)
§ 1º A ata da assembléia geral ou da
reunião do conselho de administração que
eleger administradores deverá conter a qualificação e o prazo de gestão de cada um
dos eleitos, devendo ser arquivada no registro do comércio e publicada. (NR)
§ 2º A posse do conselheiro residente
ou domiciliado no exterior fica condicionada à
constituição de representante residente no
País, com poderes para receber citação em
ações contra ele propostas com base na legislação societária, mediante procuração com
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prazo de validade que deverá estender-se por,
no mínimo, três anos após o término do prazo
de gestão do conselheiro. (NR)"
“Art. 147. ...............................................
§ 3º O conselheiro deve ter reputação
ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da assembléia geral, aquele que:
I – ocupar cargos em sociedades que
possam ser consideradas concorrentes no
mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e
II – tiver interesse conflitante com a sociedade.
§ 4º A comprovação do cumprimento
das condições previstas no § 3º será efetuada por meio de declaração firmada pelo
conselheiro eleito nos termos definidos pela
Comissão de Valores Mobiliários, com vistas
ao disposto nos arts. 145 e 159, sob as penas da lei."
“Art. 149. ...............................................
§ 1º Se o termo não for assinado nos
trinta dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita
pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito. (NR)
§ 2º O termo de posse deverá conter,
sob pena de nulidade, a indicação de pelo
menos um domicílio no qual o administrador
receberá as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos
de sua gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o
qual somente poderá ser alterado mediante
comunicação por escrito à companhia."
“Art. 155. ...............................................
..............................................................
§ 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso,
com a finalidade de auferir vantagem, para
si ou para outrem, no mercado de valores
mobiliários."
“Art. 157. ...............................................
..............................................................
§ 6º Os administradores da companhia
aberta deverão informar imediatamente, nos
termos e na forma determinados pela Comissão de Valores Mobiliários, a esta e às
bolsas de valores ou entidades do mercado
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de balcão organizado nas quais os valores
mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação, as modificações em suas posições acionárias na companhia."
“Art. 161. ...............................................
..............................................................
§ 5º Na companhia aberta, o conselho
fiscal será composto de três membros e suplentes em igual número, acionistas ou não,
eleitos por assembléia, e, na sua constituição, serão observadas as seguintes normas: (NR)
a) os titulares de ações preferenciais
sem direito de voto ou com voto restrito, em
conjunto com os titulares de ações ordinárias, excluído o acionista controlador, terão
direito de eleger, em votação em separado,
um membro e respectivo suplente;
b) os acionistas controladores terão direito de eleger um membro e seu respectivo
suplente;
c) o terceiro membro e seu respectivo
suplente serão eleitos em comum acordo,
pelos acionistas referidos nas alíneas a e b
acima, devendo cada grupo indicar um representante para, em assembléia, proceder
à eleição. Não havendo consenso, a assembléia deliberará por maioria de votos, cabendo a cada ação, independente de sua espécie ou classe, o direito a um voto.
§ 6º Os membros do conselho fiscal e
seus suplentes exercerão seus cargos até a
primeira assembléia geral ordinária que se
realizar após a sua eleição, e poderão ser
reeleitos. (NR)
§ 7º A função de membro do conselho
fiscal é indelegável."
“Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
I – fiscalizar, por qualquer de seus
membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (NR)
..............................................................
IV – denunciar, por qualquer de seus
membros, aos órgãos de administração e,
se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da
companhia, à assembléia geral, os erros,
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fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia;
..............................................................
§ 2º O conselho fiscal, a pedido de
qualquer dos seus membros, solicitará aos
órgãos de administração esclarecimentos
ou informações, desde que relativas à sua
função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais. (NR)
............................................................."
”Art. 164. ..............................................
Parágrafo único. Os pareceres e representações do conselho fiscal, ou de qualquer um de seus membros, poderão ser
apresentados e lidos na assembléia geral,
independentemente de publicação e ainda
que a matéria não conste da ordem do dia.
(NR)"
“Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que trata os arts. 153 a 156 e respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de
atos praticados com culpa ou dolo, ou com
violação da lei ou do estatuto. (NR)
§ 1º Os membros do conselho fiscal
deverão exercer suas funções no exclusivo
interesse da companhia; considerar–se–á
abusivo o exercício da função com o fim de
causar dano à companhia, ou aos seus acionistas ou administradores, ou de obter,
para si ou para outrem, vantagem a que não
faz jus e de que resulte, ou possa resultar,
prejuízo para a companhia, seus acionistas
ou administradores. (NR)
§ 2º O membro do conselho fiscal não
é responsável pelos atos ilícitos de outros
membros, salvo se com eles foi conivente,
ou se concorrer para a prática do ato. (NR)
§ 3º A responsabilidade dos membros
do conselho fiscal por omissão no cumprimento de seus deveres é solidária, mas
dela se exime o membro dissidente que fizer
consignar sua divergência em ata da reunião do órgão e a comunicar aos órgãos da
administração e à assembléia geral."
”Art. 172. O estatuto da companhia
aberta que contiver autorização para o aumento do capital pode prever a emissão,
sem direito de preferência para os antigos
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acionistas, ou com a redução do prazo de
que trata o § 4º do art. 171, de ações e debêntures conversíveis em ações, ou bônus
de subscrição, cuja colocação seja feita mediante: (NR)
I – venda, no País ou no exterior, em
bolsa de valores ou mediante distribuição no
mercado de emissão pública que assegure
efetiva dispersão de títulos, a ser definida
pela Comissão de Valores Mobiliários; ou
(NR)
II – permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos
dos arts. 257 e 263.
..............................................................
“Art. 196 ................................................
..............................................................
§ 2º O orçamento poderá ser aprovado
pela assembléia geral ordinária que deliberar sobre o balanço no exercício e revisado
anualmente, quando tiver duração superior
a um exercício social."
“Art. 197. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado
nos termos do estatuto ou do art. 202, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido
do exercício, a assembléia geral poderá, por
proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de
lucros a realizar. (NR)
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se realizada a parcela do lucro líquido
do exercício que exceder da soma dos seguintes valores:
a) o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial (art. 248); e (NR)
b) o lucro, ganho ou rendimento em
operações cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social
seguinte.
§ 2º A reserva de lucros a realizar somente poderá ser utilizada para pagamento
do dividendo obrigatório e, para efeito do inciso III do art. 202, serão considerados
como integrantes da reserva os lucros a realizar de cada exercício que forem os primeiros a serem realizados em dinheiro.“
“Art. 202. Os acionistas têm direito de
receber como dividendo obrigatório, em
cada exercício, a parcela dos lucros estabe-
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lecida no estatuto ou, se este for omisso, a
importância determinada de acordo com as
seguintes normas: (NR)
I – metade do lucro líquido do exercício
diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (NR)
a) importância destinada à constituição
da reserva legal (art. 193); e
b) importância destinada à formação
da reserva para contingências (art. 195) e
reversão da mesma reserva formada em
exercícios anteriores;
II – o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso anterior poderá ser limitado ao montante do lucro líquido
do exercício que tiver sido realizado, desde
que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar (art. 197) ; (NR)
III – os lucros registrados na reserva
de lucros a realizar, quando realizados e se
não tiverem sido absorvidos por prejuízos
em exercícios subseqüentes, deverão ser
acrescidos ao primeiro dividendo declarado
após a realização. (NR)
..............................................................
§ 2º Quando o estatuto for omisso e a
assembléia geral deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a matéria, o dividendo
obrigatório não poderá ser inferior a vinte e
cinco por cento do lucro líquido ajustado nos
termos do inciso I deste ar tigo. (NR)
§ 3º A assembléia geral pode, desde
que não haja oposição de qualquer acionista presente, deli berar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, nos termos
deste ar tigo, ou a retenção de todo o lucro
líquido, nas seguintes sociedades: (NR)
I – companhias abertas exclusivamente para a captação de recursos por debêntures não conversíveis em ações;
II – companhias fechadas, exceto nas
controladas por companhias abertas que
não se enquadrem na condição prevista no
inciso anterior.
..............................................................
§ 6º Os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverão ser distribuídos como dividendos.
“Art. 242. (Revogado).”
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“Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de companhia controlada, a justificação, apresentada à assembléia geral da
controlada, deverá conter, além das informações previstas nos arts. 224 e 225, o cálculo
das relações de substituição das ações dos
acionistas não controladores da controlada
com base no valor do patrimônio líquido das
ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma data, a preços de
mercado, ou com base em outro critério
aceito pela Comissão de Valores Mobiliários, no caso de companhias abertas. (NR)
§ 1º A avaliação dos dois patrimônios
será feita por três peritos ou empresa especializada e, no caso de companhias aber tas,
por empresa especializada. (NR)
§ 2º Para efeito da comparação referida neste artigo, as ações do capital da controlada de propriedade da controladora serão avaliadas, no patrimônio desta, em conformidade com o disposto no caput. (NR)
§ 3º Se as relações de substituição
das ações dos acionistas não controladores, previstas no protocolo da incorporação,
forem menos vantajosas que as resultantes
da comparação prevista neste ar tigo, os
acionistas dissidentes da deliberação da
assembléia geral da controlada que aprovar a operação, poderão optar, no prazo
previsto no art. 230, entre o valor de reembolso fixado nos termos do art. 45 e o valor
apurado em conformidade com o disposto
no caput, observado o disposto no art.
137, inciso II.
§ 4º Aplicam-se as normas previstas
neste artigo à incorporação de controladora
por sua controlada, à fusão de companhia
controladora com a controlada, à incorporação de ações de companhia controlada ou
controladora, à incorporação, fusão e incorporação de ações de sociedades sob controle comum. (NR)
............................................................."
“Art. 287. Prescreve:
..............................................................
II – .........................................................
..............................................................
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g) a ação movida pelo acionista contra
a companhia, qualquer que seja o seu fundamento."
“Art. 289. ..............................................
..............................................................
§ 7º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, as companhias abertas poderão, ainda, disponibilizar as referidas publicações pela rede mundial de computadores."
“Art. 291. A Comissão de Valores
Mobiliários poderá reduzir, mediante fixação
de escala em função do valor do capital
social, a porcentagem mínima aplicável às
companhias abertas, estabelecida no art.
105; na alínea c do parágrafo único do art.
123; no caput do art. 141; no § 1º do art.
157; no § 4º do art. 159; no § 2º do art. 161;
no § 6º do art. 163; na alínea a do § 1º do
art. 246; e no art. 277. (NR)
............................................................."
“Art. 294. A companhia fechada que tiver menos de vinte acionistas, com patrimônio líquido inferior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), poderá: (NR)
............................................................."
Art. 3º A Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts. 4ºA, 116A,
165A e 254A:
“Art. 4ºA. Na companhia aberta, os titulares de, no mínimo, dez por cento das ações
em circulação no mercado poderão requerer
aos administradores da companhia que convoque assembléia especial dos acionistas titulares de ações em circulação no mercado,
para deliberar sobre a realização de nova
avaliação pelo mesmo ou por outro critério,
para efeito de determinação do valor de avaliação da companhia, referido no § 4º do art. 4º
§ 1º O requerimento deverá ser apresentado no prazo de quinze dias da divulgação do valor da oferta pública, devidamente
fundamentado e acompanhado de elementos
de convicção que demonstrem a falha ou
imprecisão no emprego da metodologia de
cálculo ou no critério de avaliação adotado,
podendo os acionistas referidos no caput
convocar a assembléia quando os adminis-
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tradores não atenderem, no prazo de oito
dias, ao pedido de convocação.
§ 2º Consideram-se ações em circulação no mercado todas as ações do capital
da companhia aberta menos as de propriedade do acionista controlador, de diretores,
de conselheiros de administração e as em
tesouraria.
§ 3º Os acionistas que requererem a
realização de nova avaliação e aqueles que
votarem a seu favor deverão ressarcir a
companhia pelos custos incorridos, caso o
novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta pública.
§ 4º Caberá à Comissão de Valores
Mobiliários disciplinar o disposto no art. 4º e
neste artigo, e fixar prazos para a eficácia
desta revisão."
“Art. 116A. O acionista controlador da
companhia aberta e os acionistas, ou grupo
de acionistas, que elegerem membro do
conselho de administração ou membro do
conselho fiscal, deverão informar imediatamente as modificações em sua posição acionária na companhia à Comissão de Valores Mobiliários e às Bolsas de Valores ou
entidades do mercado de balcão organizado
nas quais os valores mobiliários de emissão
da companhia estejam admitidos à negociação, nas condições e na forma determinadas pela Comissão de Valores Mobiliários.”
“Art. 165A. Os membros do conselho
fiscal da companhia aberta deverão informar
imediatamente as modificações em suas posições acionárias na companhia à Co missão de Valores Mobiliários e às Bolsas de
Valores ou entidades do mercado de balcão
organizado nas quais os valores mobiliários
de emissão da companhia estejam ad mitidos à negociação, nas condições e na forma
determinadas pela Comissão de Valores
Mobiliários.”
“Art. 254A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de
aquisição das ações com direito a voto de
propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço
no mínimo igual a oitenta por cento do valor
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pago por ação com direito a voto, integrante
do bloco de controle.
§ 1º Entende-se como alienação de
controle a transferência, de forma direta ou
indireta, de ações integrantes do bloco de
controle, de ações vinculadas a acordos de
acionistas e de valores mobiliários conversíveis em ações com direito a voto, cessão de
direitos de subscrição de ações e de outros
títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venham a resultar na alienação de controle acionário da
sociedade.
§ 2º A Comissão de Valores Mobiliários autorizará a alienação de controle de que
trata o caput, desde que verificado que as
condições da oferta pública atende aos requisitos legais.
§ 3º Compete à Comissão de Valores
Mobiliários estabelecer normas a serem observadas na oferta públi ca de que trata o
caput.
§ 4º O adquirente do controle acionário
de companhia aberta poderá oferecer aos
acionistas minoritários a opção de permanecer na companhia, mediante o pagamento de
um prêmio equivalente à diferença entre o
valor de mercado das ações e o valor pago
por ação integrante do bloco de controle.
§ 5º As companhias poderão conceder
aos seus acionistas sem direito de voto o direito previsto neste artigo em igualdade ou
não com as ações com direito a voto, devendo regular no estatuto com precisão e minúcia as condições do exercício deste direito. A
posterior modificação do estatuto neste caso
obedecerá ao disposto no § lº do art. 136."
Art. 4º Os dispositivos abaixo enumerados da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de
1976, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Serão disciplinadas e fiscalizadas de acordo com esta lei as seguintes atividades:
I – a emissão e distribuição de valores
mobiliários no mercado;
II – a negociação e intermediação no
mercado de valores mobiliários;
III – a negociação e intermediação no
mercado de derivativos; (NR)
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IV – a organização, o funcionamento e
as operações das Bolsas de Valores; (NR)
V – a organização, o funcionamento e
as operações das Bolsas de Mercadorias e
Futuros; (NR)
VI – a administração de carteiras e a
custódia de valores mobiliários;(NR)
VII – a auditoria das companhias abertas;
VIII – os serviços de consultor e analista de valores mobiliários." (NR)
“Art. 2º São valores mobiliários sujeitos
ao regime desta lei:
I – as ações, debêntures e bônus de
subscrição; (NR)
II – os cupons, direitos, recibos de
subscrição e certificados de desdobramento
relativos aos valores mobiliários referidos no
inciso anterior; (NR)
III – os certificados de depósito de valores mobiliários; (NR)
IV – as cédulas de debêntures;
V – as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento e quaisquer ativos;
VI – as notas comerciais;
VII – os contratos futuros, de opções e
outros derivativos, cujos ativos subjacentes
sejam valores mobiliários;
VIII – outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e
IX – quando ofertados publicamente,
quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gere direito de participação, de parceria ou de remuneração,
inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do
empreendedor ou de terceiros.
§ 1º Exclue-se do regime desta lei: (NR)
I – os títulos da dívida pública federal,
estadual ou municipal;
II – os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures.
§ 2º Os emissores dos valores mobiliários referidos neste artigo, bem como seus
administradores e controladores, sujeitam-se
à disciplina prevista nesta lei, para as companhias abertas.
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§ 3º Compete à Comissão de Valores
Mobiliários expedir normas para a execução
do disposto neste artigo, podendo:
I – exigir que os emissores se constituam sob a forma de sociedade anônima;
II – exigir que as demonstrações fi nanceiras dos emissores, ou as informações sobre o empreendimento ou projeto, sejam auditadas por auditor independente nela registrado;
III – dispensar, na distribuição pública
dos valores mobiliários referidos neste ar tigo, a participação de sociedade integrante
do sistema previsto no art. 15 desta Lei;
IV – estabelecer padrões de cláusulas e
condições que devam ser adotadas nos títulos ou contratos de investimento, destinados à
negociação em bolsa ou balcão, organizado
ou não, a recusar a admissão ao mercado da
emissão que não satisfaça a esses padrões."
“Art. 4º ..................................................
..............................................................
IV – .......................................................
..............................................................
c) o uso de informação relevante não
divulgada no mercado de valores mobiliários.
............................................................."
“Art. 5º É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade ad ministrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia fi nanceira e orçamentária.” (NR)
“Art. 6º A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por um Presidente
e quatro Diretores, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados
pelo Senado Federal, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência
e matéria de mercado de capitais. (NR)
§ 1º O mandato dos dirigentes da Comissão será de cinco anos, vedada a re condução, devendo ser renovado a cada ano
um quinto dos membros do Colegiado. (NR)
§ 2º Os dirigentes da Comissão somente perderão o mandato em virtude de
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renúncia, de condenação judicial transitada
e julgado ou de processo administrativo disciplinar. (NR)
§ 3º Sem prejuízo do que prevêem a lei
penal e a lei da improbidade administrativa,
será causa da perda do mandato a inobservância, pelo Presidente ou Diretor, dos deveres e proibições inerentes ao cargo. (NR)
§ 4º Cabe ao Ministro de Estado da
Fazenda instaurar o processo administrativo
disciplinar, que será conduzido por comissão especial, competindo ao Presidente da
República determinar o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento. (NR)
§ 5º O ex-dirigente da Comissão continuará vinculado à autarquia, mediante remuneração equivalente à do cargo de direção que exerceu, durante o período, não inferior a três meses, correspondente a um
décimo do tempo de efetivo exercício do
cargo, no qual estará impedido de prestar,
direta ou indiretamente, independentemente
da forma ou natureza do contrato, qualquer
tipo de serviço às empresas sob sua regulamentação ou fiscalização, inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias.
§ 6º Incorre na prática de advocacia
administrativa, sujeitando–se o infrator às
penas previstas no art. 321 do Código Penal, o ex-dirigente da Comissão, inclusive
por renúncia ao mandato, que descumprir o
disposto no § 5º.
§ 7º A Comissão funcionará como órgão de deliberação colegiada de acordo
com o seu regulamento interno, e no qual
serão fixadas as atribuições do Presidente,
dos Diretores e do Colegiado.
§ 8º No caso de renúncia, morte ou
perda de mandato do Presidente da CVM,
assumirá o Diretor mais antigo ou o mais
idoso, nessa ordem, até nova nomeação,
sem prejuízo de suas atribuições.
§ 9º No caso de renúncia, morte ou
perda de mandato de Diretor, proceder-se-á
a nova nomeação pela forma disposta nesta
Lei, para completar o mandato do substituído."
“Art. 7º A Comissão custeará as despesas necessárias ao seu funcionamento
com os recursos provenientes de:
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..............................................................
V – receitas de taxas decorrentes do
exercício de seu poder de polícia, nos termos da lei."
“Art. 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
..............................................................
§ 1º O disposto neste artigo não exclui
a competência das Bolsas de Valores, das
Bolsas de Mercadorias e Futuros, e das entidades de compensação e liquidação com
relação aos seus membros e aos valores
mobiliários nelas negociados. (NR)
§ 2º Serão de acesso público todos os
documentos e autos de processos administrativos, ressalvados aqueles cujo sigilo seja
imprescindível para a defesa da intimidade
ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja
assegurado por expressa disposição legal.
(NR)
............................................................."
“Art. 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2º do art.
15, poderá: (NR)
I – examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive programas eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos ou de qualquer outra natureza: (NR)
..............................................................
b) das companhias abertas e demais
emissoras de valores mobiliários e, quando
houver suspeita fundada de atos ilegais, das
respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum; (NR)
..............................................................
g) de outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando da ocorrência de
qualquer irregularidade a ser apurada nos
termos do inciso V deste ar tigo, para efeito
de verificação de ocorrência de atos ilegais
ou práticas não eqüitativas;(NR)
II – intimar as pessoas referidas no inciso anterior a prestar informações, ou esclarecimentos, sob cominação de multa,
sem prejuízo da aplicação das penalidades
previstas no art. 11; (NR)
..............................................................
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V – apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não eqüitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias
abertas, dos intermediários e dos demais
participantes do mercado; (NR)
..............................................................
§ 1º Com o fim de prevenir ou corrigir
situações anormais do mercado, a Co missão poderá: (NR)
..............................................................
§ 2º O processo, nos casos do inciso V
deste artigo, poderá ser precedido de etapa
investigativa, em que será assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou
exigido pelo interesse público, e observará o
procedimento fixado pela Comissão. (NR)
§ 3º Quando o interesse público exigir,
a Comissão poderá divulgar a instauração
do procedimento investigativo a que se refere o § 2º.
§ 4º Na apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários,
a Comissão deverá dar prioridade às infrações de natureza grave, cuja apenação proporcione um maior efeito educativo e preventivo para os participantes do mercado.
§ 5º As sessões de julgamento do Colegiado, no processo administrativo de que
trata o inciso V deste ar tigo, serão públicas,
podendo ser restringido o acesso de terceiros em função do interesse público envolvido.
§ 6º A Comissão será competente
para apurar e punir condutas fraudulentas
no mercado de valores mobiliários sempre
que:
I – seus efeitos ocasione danos a pessoas residentes no território nacional, independentemente do local em que tenham
ocorrido; e
II – os atos ou omissões relevantes tenham sido praticados em território nacional."
“Art. 10. A Comissão de Valores Mobiliários poderá celebrar convênios com órgãos similares de outros países, ou com entidades internacionais, para assistência e
cooperação na condução de investigações
para apurar transgressões às normas atinentes ao mercado de valores mobiliários
ocorridas no País e no exterior. (NR)
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§ 1º A Comissão de Valores Mobiliários poderá se recusar a prestar a assistência
referida no caput deste ar tigo quando houver interesse público a ser resguardado.
§ 2º O disposto neste ar tigo aplica-se,
inclusive, às informações que, por disposição legal, estejam submetidas a sigilo."
“Art. 11 ..................................................
..............................................................
§ 4º Da decisão proferida pelo Colegiado da Comissão, no processo previsto no §
2º do art. 9º desta lei, caberá recurso ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, exceto das decisões unânimes,
das quais não caberá qualquer recurso na
esfera administrativa. (NR)
§ 5º A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público permitir, suspender, em qualquer fase, o procedimento administrativo
instaurado para a apuração de infrações da
legislação do mercado de valores mobiliários, se o investigado ou acusado assinar termo de compromisso, obrigando–se a: (NR)
..............................................................
§ 7º o termo de compromisso deverá
ser publicado no Diário Oficial da União,
discriminando o prazo para cumprimento
das obrigações eventualmente assumidas, e
constituirá titulo executivo extrajudicial. (NR)
. .............................................................
§ 10. A Comissão de Valores Mobiliários regulamentará a aplicação do disposto
nos §§ 5º a 9º deste artigo aos procedimentos conduzidos pelas Bolsas de Valores,
Bolsas de Mercadorias e Futuros, entidades
do mercado de balcão organizado e entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários. (NR)
§ 11. A multa cominada pela inexecução
de ordem da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do inciso II do caput do art. 9º
e do inciso IV de seu § lº, não excederá a
R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso
no seu cumprimento e sua aplicação independe do processo administrativo previsto no inciso V do caput do mesmo artigo. (NR)
............................................................."
“Art. 14. A Comissão de Valores Mobiliários poderá prever, e seu orçamento, do-
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tações de verbas às Bolsas de Valores e às
Bolsas de Mercadorias e Futuros. (NR)”
“Art. 15. .................................................
..............................................................
VI – as corretoras de mercadorias, os
operadores especiais e as Bolsas de Mercadorias e Futuros; e (NR)
VII – as entidades de compensação e
liquidação de operações com valores mobiliários.
§ 1º Compete à Comissão de Valores
Mobiliários definir: (NR)
..............................................................
“Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o
exercício das seguintes atividades:
..............................................................
III – mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e (NR)
IV – compensação e liquidação de
operações com valores mobiliários.
............................................................."
“Art. 17. As Bolsas de Valores, as Bolsas de Mercadorias e Futuros, as entidades
do mercado de balcão organizado e as entidades de compensação e liquidação de
operações com valores mobiliários terão autonomia administrativa, financeira e patrimonial, operando sob a supervisão da Co missão de Valores Mobiliários. (NR)
§ 1º Às Bolsas de Valores, às Bolsas
de Mercadorias e Futuros, às entidades do
mercado de balcão organizado e às entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários incumbe,
como órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários, fiscalizar os respectivos
membros e as operações com valores mobiliários nelas realizadas. (NR)
§ 2º Caberá às entidades referidas no
§ 1º exercer as competências previstas nos
incisos I e II do art. 9º, podendo aplicar, às
pessoas mencionadas nas alíneas a a g do
inciso I do art. 9º que forem responsáveis
pela prática de atos ilícitos e práticas não
eqüitativas ocorridas na sua área de abrangência, as penalidades previstas nos incisos
I a III do art. 11."
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“Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
I – editar normas gerais sobre: (NR)
a) condições para obter autorização ou
registro necessário ao exercício das atividades indicadas no art. 16, e respectivos procedimentos administrativos; (NR)
b) requisitos de idoneidade, habilitação
técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem no mercado de valores mobiliários; (NR)
c) condições de constituição e extinção das Bolsas de Valores, entidades do
mercado de balcão organizado e das entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários, forma jurídica,
órgãos de administração e seu preenchimento; (NR)
d) exercício do poder disciplinar pelas
Bolsas e pelas entidades do mercado de
balcão organizado, no que se refere às negociações com valores mobiliários, e pelas
entidades de compensação e liquidação de
operações com valores mobiliários, sobre os
seus membros, imposição de penas e casos
de exclusão; (NR)
....................................... .......................
f) administração das Bolsas, das entidades do mercado de balcão organizado e
das entidades de compensação e liquidação
de operações com valores mobiliários; emolumentos, comissões e quaisquer outros
custos cobrados pelas Bolsas e pelas entidades de compensação e liquidação de
operações com valores mobiliários ou seus
membros, quando for o caso; (NR)
..............................................................
h)condições de constituição e extinção
das Bolsas de Mercadorias e Futuros, forma
jurídica, órgãos de administração e seu preenchimento.
............................................................."
“Art. 22. .................................................
§ 1º Compete à Comissão de Valores
Mobiliários expedir normas aplicáveis às
companhias abertas sobre: (NR)
I – a natureza das informações que devam divulgar e a periodicidade da divulgação; (NR)
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II – relatório da administração e demonstrações financeiras;
III – a compra de ações emitidas pela
própria companhia e a alienação das ações
em tesouraria;
IV – padrões de contabilidade, relatórios e pareceres de auditores independentes;
V – Informações que deva ser prestadas por administradores, membros do conselho fiscal, acionistas controladores e minoritários, relativas à compra, permuta ou
venda de valores mobiliários emitidas pela
companhia e por sociedades controladas ou
controladoras; (NR)
VI – a divulgação de deliberações da
assembléia geral e dos órgãos de administração da companhia, ou de fatos relevantes
ocorridos nos seus negócios, que possam influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado, de vender ou comprar
valores mobiliários emitidos pela companhia;
VIA – a realização, pelas companhias
abertas com ações admitidas à negociação
e bolsa ou no mercado de balcão organizado, de reuniões anuais com seus acionistas
e agentes do mercado de valores mobiliários, no local de maior negociação dos títulos
da companhia no ano anterior, para a divulgação de informações quanto à respectiva
situação econômico– financeira, projeções
de resultados e resposta aos esclarecimentos que lhes forem solicitados;
VII – as demais matérias previstas em
lei.
§ 2º As normas editadas pela Comissão de Valores Mobiliários em relação ao
disposto nos incisos II e IV do § 1º aplicam-se às instituições financeiras e demais
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, no que não for conflitante com as normas baixadas por este."
“Art. 24. Compete à Comissão autorizar a atividade de custódia de valores mobiliários, cujo exercício será privativo das instituições financeiras e das
entidades de compensação e liquidação. (NR)
.........................................................................."
“Art. 26...............................................................
...........................................................................
§ 5º As empresas de auditoria contábil e os auditores contábeis independentes deverão manter
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seus papéis de trabalho e perfeita ordem e estado de
conservação, pelo prazo mínimo de cin co anos, à dis posição da Comissão de Valores Mobiliários, do Con selho Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade, e do Banco Central do Brasil,
no que diz res pe i to a ins ti tu i ções fi nan ce i ras e de ma is
instituições autorizadas a funcionar por este último."
“Art. 28. O Ban co Cen tral do Bra sil, a Co mis são de
Valores Mobiliários, a Secretaria de Previdência Complementar, a Secretaria da Receita Federal e Superintendência de Seguros Privados manterão um sistema
de intercâmbio de informações, relativas à fiscalização
que exerçam, nas áreas de suas respectivas competências, no mercado de valores mobiliários. (NR)
Parágrafo único. O de ver de guar dar si gi lo de in formações obtidas através do exercício do poder de
fiscalização pelas entidades referidas no caput não
poderá ser invocado como impedimento para o intercâmbio de que trata este artigo."
“Art. 29. (Revogado)”
“Art. 30. (Revogado)”
Art. 5º A Lei nº 6.395, de 7 de dezembro de
1976, passa a vi go rar acres ci da dos arts. 9ºA, 21-A, e
dos Capítulos VIIA e VIIB, com os arts. 27A e 27B, e
27C a 27F, respectivamente:
“Art. 9ºA A Comissão de Valores Mobiliários, a
critério de sua administração, poderá nomear, por
tempo indeterminado, e as suas expensas, um diretor-fiscal para participar da administração da Bolsa,
Cor re to ra ou en ti da de par ti ci pan te do mer ca do de valores mobiliários onde for constatada fraude, má ges tão ou qualquer outra irregularidade que provoque ou
possa provocar prejuízos graves aos investidores ou
ao mercado em geral.”
“Art. 21A. A Comissão de Valores Mobiliários
poderá expedir normas aplicáveis à natureza das informações mínimas e à periodicidade de sua apresen ta ção por qual quer pes soa que te nha aces so a in formação relevante não divulgada.”
“CAPÍTULO VIIA
Do comitê de padrões contábeis
Art. 27A. Fica cri a do o Co mi tê de Pa drões Con tábeis – CPC, entidade sem fins lucrativos, que tem por
objeto social o estudo, elaboração e divulgação de
prin cí pi os, pro ce di men tos e pa drões de con ta bi li da de.
§ 1º O órgão deliberativo do Comitê será integra do por até nove mem bros, do ta dos de ili ba da re pu tação e reconhecida capacidade técnica, representantes das seguintes entidades:
I – órgão regulador do mercado de capitais;
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II – órgão federal de fiscalização do exercício da
profissão contábil;
III – entidades nacionais representativas de que
elabora, audita e analisa as informações e demonstrações contábeis;
IV – universidades e institutos de pesquisas
com reconhecida atuação na área contábil e de mercado de capitais.
§ 2º O Comitê será ainda integrado por representantes de outros órgãos ofi ci a is de controle, quan do houver discussão e elaboração de normas contábeis aplicáveis às sociedades que estejam sob sua
regulamentação.
§ 3º A maioria dos mem bros do ór gão de li be ra tivo do Comitê deverá ser de contadores.
§ 4º Caberá ao Ministro de Estado da Fazenda
nomear e destituir as entidades referidas nos incisos
III e IV do § 1º, apro var o Re gi men to Inter no do Co mi tê, bem como estabelecer, com o assessoramento do
Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de e da Co mis são de
Valores Mobiliários, os procedimentos necessários
para sua instalação.
§ 5º O Comitê deliberará por maioria de votos e
estabelecerá em regimento próprio a sua estrutura,
recursos e as condições de seu funcionamento.
§ 6º O Comitê deverá divulgar, por qualquer
meio idôneo e de amplo acesso, projeto de pronunciamento ou orientação técnica, com prazo mínimo de
trinta dias, para receber sugestões ou convocar os in teressados para audiência pública destinada ao debate da matéria.
Art. 27B. Os pronunciamentos e orientações
emitidos pelo Comitê de Padrões Contábeis – CPC,
poderão ser objeto de lei delegada elaborada pelo
Presidente da República, em conformidade com o
disposto no art. 68 da Constituição Federal."
“CAPÍTULO VIIB
Dos crimes contra o mercado de capitais
Manipulação do Mercado
Art. 27C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas, com a finalidade
de alterar ar tificialmente e regular funcionamento dos
mercados de valores mobiliários e bolsa de valores,
de mercadorias e de futuros, no mercado de balcão
ou no mercado de balcão organizado, com o fim de
obter vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros:
Pena – reclusão, de um a oito anos, e multa de
até três vezes o montante da vantagem ilícita obtida
em decorrência do crime.
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Uso indevido de informação privilegiada
Art. 27D. Utilizar informação relevante ainda não
divulgada ao mer ca do, de que te nha co nhe ci men to e da
qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou
para ou trem, van ta gem in de vi da, me di an te ne go ci a ção,
e nome pró prio ou de ter ce i ro, com va lo res mo bi liá ri os:
Pena – re clu são, de um a cin co anos, e mul ta de
até três vezes o montante da vantagem ilícita obtida
em decorrência do crime.
Exercício irregular de cargo, profissão, atividade ou função
Art. 27E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mer cado de valores mobiliários, como instituição integrante
do sistema de distribuição, administrador de carteira
coletiva ou individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, pro fissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim,
autorizado ou registradojunto à autoridadeadministrativa com pe ten te, quan do exi gi do por lei ou re gu la men to:
Pena – detenção de seis meses a dois anos, e
multa.
Art. 27F. As multas cominadas para os crimes
previstos nos arts. 27C e 27D deverão ser aplicadas
em razão do dano provocado ou da vantagem ilícita
auferida pelo agente.
Parágrafo único. Nos casos de reincidência, a
mul ta pode ser de até o tri plo dos va lo res fi xa dos nes te artigo."
Art. 6º As companhias existentes deverão proceder à adaptação do seu estatuto aos preceitos des ta lei no prazo de um ano, a contar da data em que
esta entrar em vigor, devendo, para este fim, ser convocada assembléia geral dos acionistas.
Art. 7º O disposto no artigo 254A, ora acrescenta do na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não
se aplica às companhias em processo de desestatização que, até a data da promulgação desta lei, tenham publicado um edital.
Art. 8º A alteração de direitos conferidos às
ações existentes em decorrência de adequação a
esta lei não con fe re o di re i to de re ces so de que tra ta o
art. 137 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
se efetivada até o término do ano de 2002.
§ 1º A proporção prevista no § 2º do artigo 15 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, será aplicada de acordo com o seguinte critério:
I – imediatamente às companhias novas;
II – às companhias fechadas existentes, no momento em que decidirem abrir o seu capital; e
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III – as companhias abertas existentes poderão
manter proporção de até dois terços de ações preferenciais, em relação ao total de ações emitidas, inclusive em relação a novas emissões de ações.
§ 2º Nas emis sões de ações or di ná ri as por com panhias abertas que optarem por se adaptar ao disposto no art. 15, § 2º, com a redação que lhe é conferida por esta lei, poderá não ser estendido aos acionistas titulares de ações preferenciais, a critério da
companhia, o direito de preferência a que se refere o
art. 171, § 1º, alínea b, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976. Uma vez reduzido o percentual de participação em ações preferenciais, não mais será licito
à companhia elevá-lo além do limite atingido.
§ 3º As companhias abertas somente poderão
emitir novas ações preferenciais com observância do
disposto no art. 17, § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezem bro de 1976, com a re da ção que ora lhe é con fe ri -

69
Abril de 2001

da, devendo os respectivos estatutos ser adaptados
ao referido dispositivole gal no prazo de um ano, após
a data de entrada e vigor desta lei.
§ 4º Até a assembléia geral ordinária que se reunir para apro var as de mons tra ções fi nan ce i ras do exercício de 2004, inclusive, o conselheiro eleito na forma
do § 4º, in ci so II, ou do § 5º do art. 141, da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, será escolhido em lista
tríplice elaborada pelo acionista controlador; e, a partir
da assembléia geral ordinária de 2006, o referido conselheiro será eleito nos termos desta lei, independentemente do mandato do conselheiro a ser substituído.
Art. 9º Esta lei entra e vigor cento e vinte dias
após a data de sua publicação, aplicando-se, todavia,
a partir da data de publicação, às companhias que se
constituírem a partir dessa data.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAl DA MESA
LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as Sociedades por
Ações.
...........................................................................
Art. 4º Para os efeitos desta Lei, a companhia é
aberta ou fechada con for me os va lo res mo bi liá ri os de
sua emissão estejam ou não admitidos a negociação
em bolsa ou no mercado de balcão.
Pa rá gra fo úni co. So men te os va lo res mo bi liá ri os
de companhia registrada na Comissão de Valores
Mobiliários podem ser distribuídos no mercado e negociados em bolsa ou no mercado de balcão.
...........................................................................
Art. 15. As ações, con for me a na tu re za dos di re itos ou vantagens que confiram a seus titulares, são
ordinárias, preferenciais, ou de fruição.
...........................................................................
§ 2º O número de ações preferenciais sem direito a voto ou sujeitas a restrições no exercício desse
direito não pode ultrapassar 2/3 (dois terços) do total
das ações emitidas.
...........................................................................
Art. 17. As preferênciasou van ta gens das ações
preferenciais podem consistir:
I – em prioridade na distribuição de dividendos;
II – em prioridade no reembolso do capital, com
prêmio ou sem ele;
III – na acumulação das vantagens acima enumeradas.
§ 1º Os di vi den dos, ain da que fixos ou cumulativos, não po de rão ser dis tri bu í dos em pre ju í zo do ca pital social, salvo quando, em caso de liquidação da
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companhia, essa vantagem tiver sido expressamente
assegurada.
§ 2º Sal vo dis po si ção em con trá rio do es ta tu to, o
dividendo prioritário não é cumulativo, a ação com dividendo fixo não participa dos lucros remanescentes
e a ação com dividendo mínimo participa dos lucros
distribuídos em igualdade de condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual
ao mínimo.
§ 3º O dividendo fixo ou mínimo e o prêmio de
reembolso estipulados em determinada importância
em moeda ficarão sujeitos à correção monetária anu al, por ocasião da assembléia geral ordinária, aos
mes mos co e fi ci en tes ado ta dos na cor re ção do ca pi tal
social, desprezadas as frações de centavo.
§ 4º O estatuto não pode excluir ou restringir o
direito das ações preferenciais de participar dos aumentos de capital decorrentes de correçãomonetária
(artigo 167) e de capitalização de reservas e lucros
(artigo 169).
§ 5º O estatuto pode conferir às ações preferenciais, com prioridade na distribuição de dividendo cumulativo o direito de recebê-lo, no exercício em que o
lucro for insuficiente, à conta das reservas de capital
de que trata o § 1º do artigo 182.
§ 6º O pagamento de dividendo fixo ou mínimo
às ações preferenciais não pode resultar em que, da
incorporação do lucro remanescente ao capital social
da companhia, a participação do acionista residente
ou domiciliadono ex te ri or nes se ca pi tal, re gis tra da no
Banco Central do Brasil, aumente em proporção maior do que a do acionista residente ou domiciliado no
Brasil.
...........................................................................
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Art. 18. O estatuto pode assegurar a uma ou
mais classes de ações preferenciais o direito de eleger, em votação em separado, um ou mais membros
dos órgãos de administração.
Parágrafo único. O estatuto pode subordinar as
alterações estatutárias que especificar à aprovação,
em as sem bléia es pe ci al, dos ti tu la res de uma ou mais
classes de ações preferenciais.
...........................................................................
Art. 24. Os cer ti fi ca dos das ações se rão es cri tos
em vernáculo e conterão as seguintes declarações:
§ 2º Os certificados de ações de companhias
abertas podem ser assinados por 2 (dois) mandatários com poderes especiais, cujas procurações, juntamente com o exemplar das assinaturas, tenham sido
previamentedepositadas na bolsa de valores em que
a companhia ti ver as ações ne go ci a das, ou au ten ti cadas com chancela mecânica, observadas as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
...........................................................................
Art. 31. A propriedade das ações nominativas
presume-se pela inscrição do nome do aci o nis ta no livro de “Registro das Ações Nominativas”.
...........................................................................
Art. 41. A instituição financeira autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários a prestar serviços
de custódia de ações fungíveis pode contratar custódia em que as ações de cada espécie, classe e companhia sejam recebidas em depósito como valores
fungíveis.
Parágrafo único. A instituição não pode dispor
das ações e fica obri ga da a de vol ver ao de po si tan te a
quan ti da de de ações re ce bi das, com as mo di fi ca ções
resultantes de alterações no capital social ou no número de ações da companhia emissora, independentemente do número de ordem das ações ou dos certificados recebidos em depósito.
...........................................................................
Art. 43. A instituição financeira autorizada a fun cionar como agente emissor de certificados (artigo
27) poderá emitir título representativo das ações endossáveis ou ao portador que receber em depósito,
do qual constarão:
I – o local e a data da emissão;
II – o nome da ins ti tu i ção emi ten te e as as si na turas de seus representantes;
III – a denominação “Certificado de Depósito de
Ações”;
IV – a especificação das ações depositadas;
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V – a declaração de que as ações depositadas,
seus rendimentos e o valor recebido nos casos de
resgate ou amortização somente serão entregues ao
ti tu lar do cer ti fi ca do de de pó si to, con tra apre sen ta ção
deste;
VI – o nome e a qualificação do depositante;
VII – o pre ço do de pó si to co bra do pelo ban co, se
devido na entrega das ações depositadas;
VIII – o lugar da entrega do objeto do depósito.
§ 1º A instituição financeira responde pela origem e au ten ti ci da de dos cer ti fi ca dos das ações de positadas.
§ 2º Emitido o certificado de depósito, as ações
depositadas, seus rendimentos, o valor de res ga te ou
de amortização não poderão ser objeto de penhora,
arresto, seqüestro, busca ou apreensão, ou qualquer
outro embaraço que impeça sua entrega ao titular do
cer ti fi ca do, mas este poderá ser ob je to de pe nho ra ou
de qualquer medida cautelar por obrigação do seu titular.
§ 3º O certificado de depósito de ações poderá
ser transferido mediante endosso em preto ou em
branco, assinado pelo seu titular, ou por mandatário
com poderes especiais.
§ 4º Os certificados de de pó si to de ações po de rão, a pedido do seu titular, e por sua conta, ser desdobrados ou grupados.
§ 5º Aplicam-se ao endosso do certificado, no
que couber, as normas que regulam o endosso de títulos cambiários.
Art. 44. O estatuto ou a assembléia geral extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou reservas no res ga te ou na amor ti za ção de ações, de ter minando as condições e o modo de proceder-se à
operação.
§ 1º O resgate consiste no pagamento do valor
das ações para retirá-las definitivamente de circulação, com redução ou não do capital social, mantido o
mesmo capital, será atribuído, quando for o caso,
novo valor nominal às ações remanescentes.
§ 2º A amortização consiste na distribuição aos
acionistas, a título de antecipação e sem redução do
capital social, de quantias que lhes poderiam tocar
em caso de liquidação da companhia.
§ 3º A amor ti za ção pode ser in te gral ou par ci al e
abran ger to das as clas ses de ações ou só uma de las.
§ 4º O resgate e a amortização que não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma classe
serão fei tos me di an te sorteio; sorteadas ações custodiadas nos termos do artigo 41, a instituição financei-
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ra especificará, mediante rateio, as resgatadas ou
amortizadas, se outra forma não estiver prevista no
contrato de custódia.
§ 5º As ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição, com as res trições fixadas pelo es ta tu to ou pela as sem bléia ge ral
que deliberar a amortização; em qualquer caso, ocor rendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois de assegurado às ações não amortizadas valor igual ao da
amortização, corrigido monetariamente.
Art. 45. O reembolso é a operação pela qual,
nos casos previstos em lei, a companhia paga aos
acionistas dissidentes de deliberação da assembléia
geral o valor de suas ações.
§ 1º O esta tu to po de rá estabelecer normas para
determinação do valor de reembolso, que em qualquer caso não será inferior ao valor de patrimônio líquido das ações, de acordo com o último balanço
aprovado pela assembléia geral.
§ 2º Se a deliberação da assembléia geral ocorrer mais de 60 (sessenta) dias depois da data do último ba lançoaprovado, será fa cul ta do ao aci o nis ta dissidente pedir, juntamente com o reembolso, levantamento de balanço especial em data que atenda àque le prazo. Nesse caso, a companhia pagará imediatamente 80% (oitenta por cento) do valor de reembolso
calculado com base no último balanço e, levantado o
balanço especial, pagará o saldo no prazo de 120
(cento e vin te) dias a con tar da data da de li be ra ção da
assembléia geral.
§ 3º O valor de reembolso poderá ser pago à
conta de lucros ou reservas, exceto a legal, e nesse
caso as ações reembolsadas ficarão em tesouraria.
§ 4º Se, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a
contar da pu bli ca ção da ata da as sem bléia, não fo rem
substituídos os acionistas cujas ações tenham sido
reembolsadas à conta do capital social, este considerar-se-á reduzido no montante correspondente, cumprindo aos órgãos da administração convocar a assembléia geral, dentro de 5 (cinco) dias, para tomar
conhecimento daquela redução.
§ 5º Se sobrevier a falência da sociedade, os
acionistas dissidentes, credores pelo reembolso de
suas ações, serão classificados como quirografários
em quadro separado, e os rateios que lhes couberem
se rão im pu ta dos no pagamento dos cré di tos cons ti tuí dos an te ri or men te à data da pu bli ca ção da ata da as sembléia. As quantias assim atribuídas aos créditos
mais antigos não se deduzirão dos créditos dos
ex-acionistas, que subsistirão integralmente para se-
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rem sa tis fe i tos pe los bens da mas sa, de po is de pa gos
os primeiros.
§ 6º Se, quando ocorrer a falência, já se houver
efetuado, à conta do capital social, o reembolso dos
ex-acionistas, es tes não ti ve rem sido subs ti tu í dos, e a
massa não bastar para o pagamento dos créditos
mais antigos, caberá ação revocatória para restituição do reembolso pago com redução do capital social, até a con cor rên cia do que re ma nes cer des sa par te
do passivo. A restituição será havida na mesma proporção, de todos os acionistas cujas ações tenham
sido reembolsadas.
...........................................................................
Art. 47. As partes be ne fi ciá ri as po de rão ser alienadas pela companhia, nas condições determinadas
pelo estatuto ou pela assembléia-geral, ou atribuídas
a fundadores, acionistas ou terceiros, como remuneração de serviços prestados à companhia.
Parágrafo único. A companhia aberta somente
poderá criar partes beneficiárias para alienação onerosa, ou para atribuição gratuita a sociedades ou fundações beneficentes de seus empregados.
...........................................................................
Art. 52. A companhia poderá emitir debéntures
que conferirão aos seus titulares direito de crédito
contra ela, nas condições constantes da escritura de
emissão e do certificado.
...........................................................................
Art. 54. A debênture terá valor nominal expresso
em moeda nacional, salvo nos casos de obrigação
que, nos termos da legislação em vigor, possa ter o
pagamento estipulado em moeda estrangeira.
Parágrafo único. A debênture poderá conter
cláusula de correção monetária, aos mesmos coeficien tes fi xa dos para a cor re ção dos tí tu los da dí vi da pú blica, ou com base na variação de taxa cambial.
...........................................................................
Art. 59. A deliberação sobre emissão de debêntu res é da com pe tên cia pri va ti va da as sem bléia-geral,
que de ve rá fi xar, ob ser va do o que a res pe i to dis pu ser
o estatuto:
I – o va lor da emis são ou os cri té ri os de de ter mi na ção do seu li mi te, e a sua di vi são em sé ri es, se for o
caso;
II – o nú me ro e o va lor no mi nal das de bên tu res;
III – as garantias re a is ou a ga ran tia flu tu an te, se
houver;
IV – as condições da correção monetária, se
houver;
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V – a conversibilidade ou não em ações e as
condições a serem observadas na conversão;
VI – a época e as condições de vencimento,
amortização ou resgate;
VII – a época e as condições do pa ga men to dos
juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso, se houver;
VIII – o modo de subscrição ou colocação, e o
tipo das debêntures.
§ 1º Na companhia aberta, a assembléia-geral
pode delegar ao conselho de administração a de liberação sobre as condições de que tratam os números
VI a VIII deste artigo e sobre a oportunidade da emis são.
...........................................................................
Art. 62. Nenhuma emissão de debêntures será
feita sem que tenham sido satisfeitos os seguintes re quisitos:
I – arquivamento, no registro do comércio, e pu bli ca ção da ata da as sem bléia-geral que de li be rou so bre a emissão;
II – ins cri ção da es cri tu ra de emis são no re gis tro
de imóveis do lugar da sede da companhia;
...........................................................................
§ 4º Os registros de imóveis manterão livro espe ci al para ins cri ção das emis sões de de bên tu res, no
qual se rão ano ta das as con di ções es sen ci a is de cada
emissão.
...........................................................................
Art. 63. As debêntures podem ser ao podador ou
endossáveis, aplicando-se, no que couber, o disposto
nas Seções V a VII do Capítulo III.
§ 1º As debêntures endossáveis serão registradas em livro próprio mantido pela companhia.
§ 2º As debên tu res po dem ser objeto de depósito com emissão de certificado, nos termos do artigo
43.
...........................................................................
Art. 68. O agente fiduciário representa, nos termos desta lei e da escritura de emissão, a comunhão
dos debenturistas perante a companhia emissora.
§ 1º São deveres do agente fiduciário:
...........................................................................
c) notificar aos debenturistas, no prazo máximo
de 90 (noventa) dias, qualquer inadimplemento, pela
companhia, de obrigações assumidas na escritura de
emissão.
Art. 105. A exi bi ção por in te i ro dos li vros da com panhia pode ser ordenada judicialmente sempre que,
a requerimento de acionistas que representem, pelo
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menos, 5% (cinco por cento) do capital social, sejam
apontados atos violadores da lei ou do estatuto, ou
haja fun da da sus pe i ta de gra ves ir re gu la ri da des pra ticadas por qualquer dos órgãos da companhia.
...........................................................................
Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral po de rão pri var o aci o nis ta dos di re i tos de:
I – participar dos lucros sociais;
II – participar do acer vo da com pa nhia, em caso
de liquidação;
III – fiscalizar, na forma prevista nesta lei, a ges tão dos negócios sociais;
IV – preferência para a subscrição de ações,
partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures con ver sí ve is em ações e bô nus de subs cri ção, ob servado o disposto nos artigos 171 e 172;
V – retirar-se da sociedade nos casos previstos
nesta lei.
§ 1º As ações de cada classe conferirão iguais
direitos aos seus titulares.
§ 2º Os meios, processos ou ações que a lei
confere ao acionista para assegurar os seus direitos
não podem ser elididos pelo estatuto ou pela assembléia-geral.
...........................................................................
Art. 115. O acionista deve exercer o direito de
voto no in te res se da com pa nhia; con si de rar-se-á abusi vo o voto exer ci do com o fim de ca u sar dano à com panhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou
para outrem, vantagem a que não faz jus e de que re sulte, ou possa re sul tar, pre ju í zo para a com pa nhia ou
para outros acionistas.
§ 1º O acionista não poderá votar nas deliberações da assembléia-geral relativas ao laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do
capital social e à aprovação de suas contas como ad ministrador, nem em quaisquer outras que puderem
beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia.
§ 2º Se to dos os subs cri to res fo rem con dô mi nos
de bem com que con cor re ram para a for ma ção do ca pital social, poderão aprovar o laudo, sem prejuízo da
responsabilidade de que trata o § 6º do artigo 8º.
§ 3º o aci o nis ta res pon de pe los da nos ca u sa dos
pelo exercício abusivo do direito de voto, ainda que
seu voto não haja prevalecido.
§ 4º A deliberação tomada em decorrência do
voto de acionista que tem interesse conflitante com o
da companhia é anulável; o acionista responderá pe -

74
Abril de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

los danos causados e será obrigado a transferir para
a companhia as vantagens que tiver auferido.
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a
pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas
deliberações da assembléia-geral e o po der de ele ger
a maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efe ti va men te seu po der para di ri gir as ati vidades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve
usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar
o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a
comunidade em que atua, cujos direitos e interesses
deve lealmente respeitar e atender.
...........................................................................
Art. 118. Os acor dos de aci o nis tas, so bre a com pra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, ou exercício do direito de voto, deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua
sede.
...........................................................................
§ 3º Nas con di ções pre vis tas no acor do, os aci o nistas podem promover a execução específica das
obrigações assumidas.
...........................................................................
Art. 120. A assembléia-geral poderá suspender
o exercício dos direitos do acionista que deixar de
cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto,
cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação.
...........................................................................
Art. 122. Compete privativamente à assembléia-geral:
I – reformar o estatuto social;
II – eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o
disposto no número II do artigo 142;
III – tomar, anualmente, as contas dos administradores, e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
IV – autorizar a emissão de debêntures;
V – suspender o exercício dos direitos do acionista (artigo 120);
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VI – deliberar sobre a avaliação de bens com
que o acionista concorrer para a formação do capital
social;
VII – autorizar a emissão de partes beneficiárias;
VIII – deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e
liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes
as contas;
IX – au to ri zar os ad mi nis tra do res a con fes sar falência e pedir concordata.
Parágrafo único. Em caso de urgência, a confissão de falência ou o pe di do de con cor da ta po de rá ser
formulado pelos administradores, com a concordância do acionista controlador, se houver, convocando-se imediatamente a assembléia-geral, para manifestar-se sobre a matéria.
...........................................................................
Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembléia-geral.
Parágrafo único. A assembléia-geral pode também ser convocada:
...........................................................................
c) por aci o nis tas que re pre sen tem 5% (cin co por
cento), no mínimo, do capital votante, quando os administradores não atenderem, no prazo de 8 (oito)
dias, a pedido de convocação que apresentarem, de vidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas.
.......................................... .................................
Art. 124. A convocação far-se-á mediante anún cio pu bli ca do por 3 (três) ve zes, no mí ni mo, con ten do,
além do local, data e hora da assembléia, a ordem do
dia, e no caso de reforma do estatuto, a indicação da
matéria.
§ 1º A pri me i ra con vo ca ção da as sem bléia-geral
deverá ser feita com 8 (oito) dias de antecedência, no
mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro
anúncio; não se realizando a assembléia, será publicado novo anún cio, de se gun da con vo ca ção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.
....................................................................................
Art. 126. As pessoas presentes à assembléia
deverão provar a sua qualidade de acionista, observadas as seguintes normas:
I – Os titulares de ações nominativas exibirão,
se exigido, documento de sua identidade;
II – Os titulares de ações endossáveis exibirão,
além do documento de identidade, se exigido, os res-
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pectivos certificados, ou documento que prove terem
sido depositados na sede social ou em instituição financeira designada nos anúncios de convocação,
conforme determinar o estatuto;
III – os ti tu la res de ações ao por ta dor exi bi rão os
respectivos certificados, ou documento de depósito
nos termos do número II;
IV – os titulares de ações escriturais ou em custódia nos termos do art. 41, além do documento de
identidade, exibirão, ou depositarão na companhia,
se o es ta tu to o exi gir, com pro van te ex pe di do pela instituição financeira depositária.
§ 1º O acionista pode ser representado na assembléia-geral por procurador constituído há menos
de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da
companhia ou advogado; na companhia aberta, o
procurador pode, ainda, ser instituição financeira, ca bendo ao ad mi nis tra dor de fun dos de in ves ti men to representar os condôminos.
§ 2º O pedido de procuração, mediante correspondência, ou anúncio publicado, sem prejuízo da re gulamentação que, sobre o assunto vier a baixar a
Comissão de Valores Mobiliários, deverá satisfazer
aos seguintes requisitos:
a) conter todos os elementos informativos necessários ao exercício do voto perdido;
b) facultar ao acionista o exercício de voto contrário à decisão com indicação de outro procurador
para o exercício desse voto;
c) ser dirigido a todos os titulares de ações nominativas ou endossáveis, cujos endereços constem
da companhia.
§ 3º É facultado a qualquer acionista, detentor
de ações, com ou sem voto, que represente 1/2%
(meio por cento), ou mais, do capital social, solicitar
relação de endereços dos acionistas aos quais a
companhia enviou pedidos de procuração, para o fim
de re me ter novo pe di do, obe de ci dos sem pre os re quisitos do parágrafo anterior.
§ 4º Têm a qualidade para comparecer à assembléia os representantes legais dos acionistas.
....................................................................................
Art. 133. Os administradores devem comunicar,
até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária, por anúncios publicados na forma prevista no art. 124, que se acham
à disposição dos acionistas:
I – o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do
exercício findo;
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II – a cópia das demonstrações financeiras;
III – o parecer dos auditores independentes, se
houver.
§ 1º Os anúncios indicarão o local ou locais
onde os acionistas poderão obter cópias desses documentos.
§ 2º A companhia remeterá cópia desses do cumen tos aos aci o nis tas que o pe di rem por es cri to, nas
condições previstas no § 3º do artigo 124.
§ 3º Os do cu men tos re fe ri dos nes te ar ti go se rão
publicados até 5 (cinco) dias, pelo menos, antes da
data mar ca da para a re a li za ção da as sem bléia-geral.
§ 4º A assembléia-geral que reunir a totalidade
dos acionistas poderá considerar sanada a falta de
publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos referidos neste artigo; mas é obrigatória a publicação dos documentos antes da realização da assembléia.
§ 5º A publicação dos anúncios é dispensada
quando os documentos a que se refere este artigo
são publicados até 1 (um) mês antes da data marcada para a realização da assembléia-geral ordinária.
....................................................................................
Art. 135. A assembléia-geral extraordinária que
tiver por objeto a reforma do estatuto somente se ins talará em primeira convocação com a presença de
aci o nis tas que re pre sen tem 2/3 (dois ter ços), no mí ni mo, do capital com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda com qualquer número.
....................................................................................
Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações
com direito de voto, se maior quorum não for exigido
pelo estatuto da companhia fechada, para deliberação sobre:
I – criação de ações preferenciais ou aumento
de classe existente sem guardar proporção com as
demais, salvo se já previstos ou autorizados pelo estatuto;
II – alterações nas preferências, vantagens e
con di ções de res ga te ou amor ti za ção de uma ou mais
classes de ações preferenciais, ou criação de nova
classe mais favorecida;
III – criação de partes beneficiárias;
IV – alteração do dividendo obrigatório;
V – mudança do objeto da companhia;
VI – incorporação da companhia em outra, sua
fusão ou cisão;
VII – dissolução da companhia ou cessação do
estado de liquidação;
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VIII – participação em grupo de sociedades (artigo 265).
§ 1º Nos casos dos números I e II, a eficácia da
deliberação depende de prévia aprovação, ou da ratificação, por titulares de mais de metade da classe de
ações preferenciais interessadas, reunidos em assembléia especial convocada e instalada com as formalidades desta Lei.
§ 2º A Comissão de Valores Mobiliários pode
autorizar a redução do quorum previsto neste artigo
no caso de companhia aberta com a pro pri e da de das
ações dispersa no mercado, e cujas 3 (três) últimas
assembléias tenham sido realizadas com a presença
de acionistas representando menos da metade das
ações com direito a voto. Neste caso, a autorização
da Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os será men ci o na da
nos avisos de convocação e a deliberação com quorum re du zi do so men te po de rá ser ado ta da em ter ce ira convocação.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica às assembléias especiais de acionistas preferenciais de que
trata o § 1º.
....................................................................................
Art. 137. A aprovação das matérias previstas
nos números I, II e IV a VIII do artigo 136 dá ao acionista dissidente direito de retirar-se da companhia,
mediante reembolso do valor de suas ações (artigo
45), se o re cla mar à com pa nhia no pra zo de 30 (trin ta)
dias contados da publicação da ata da assembléia-geral.
§ 1º O acionista dissidente de deliberação da
assembléia, inclusive o titular de ações preferenciais
sem direito a voto, pode pedir o reembolso das ações
de que, comprovadamente, era titular na data da assembléia, ainda que se tenha abstido de votar contra
a deliberação ou não tenha comparecido à reunião.
§ 2º É facultado aos órgãos da administração
convocar, nos 10 (dez) dias subseqüentes ao término
do prazo de que trata este artigo, a assembléia-geral,
para reconsiderar ou ratificar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço de reembolso das
ações aos aci o nis tas dis si den tes, que exer ce ram o dire i to de re ti ra da, porá em ris co a es ta bi li da de fi nan ceira da empresa.
§ 3º Decairá do direito de retirada o acionista
que o não exercer no prazo fixado.
....................................................................................
Art. 140. O conselho de administração será
composto por, no mínimo, 3 (três) membros, eleitos
pela assembléia-geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, devendo o estatuto estabelecer:
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I – o nú me ro de con se lhe i ros, ou o má xi mo e mí nimo permitidos, e o processo de escolha e substituição do presidente do conselho;
....................................................................................
IV – as normas sobre convocação, instalação e
funcionamento do conselho que deliberará por mai oria de votos.
....................................................................................
Art. 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representem, no mínimo, 0,1
(um décimo) do capital social com direito a voto, esteja ou não previsto no estatuto, requerer a adoção do
processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação
tan tos vo tos quan tos se jam os mem bros do con se lho,
e re co nhe ci do ao aci o nis ta o di re i to de cu mu lar os vo tos num só candidato ou distribuí-los entre vários.
§ 1º A faculdadeprevista nes te ar ti go de ve rá ser
exercida pelos acionistas até 48 (quarenta e oito) ho ras antes da assembléia-geral, cabendo à mesa que
dirigir os trabalhos da assembléia informar previamente aos acionistas, à vista do ”Livro de Presença“,
o número de votos necessários para a eleição de
cada membro do conselho.
§ 2º Os cargos que, em virtude de empate, não
forem preenchidos, serão objeto de nova votação,
pelo mesmo processo, observado o disposto no § 1º,
in fine.
§ 3º Sempre que a eleição tiver sido realizada
por esse pro ces so, a des ti tu i ção de qual quer mem bro
do conselho de administração pela assembléia-geral
importará destituição dos demais membros, pro cedendo-se a nova eleição; nos demais casos de vaga,
não havendo suplente, a primeira assembléia-geral
procederá à nova eleição de todo o conselho.
§ 4º Se o número de membros do conselho de
administração for inferior a 5 (cinco), é facultado aos
aci o nis tas que re pre sen tem 20% (vin te por cen to), no
mínimo, do capital com direito a voto, a eleição de um
dos mem bros do con se lho, ob ser va do o dis pos to no §
1º.
....................................................................................
Art. 142. Compete ao conselho de administração:
I – fi xar a ori en ta ção ge ral dos ne gó ci os da com panhia;
II – eleger e destituir os diretores da companhia
e fi xar-lhes as atri bu i ções, ob ser va do o que a res pe i to
dispuser o estatuto;
III – fiscalizar a gestão dos diretores, examinar,
a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia,
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solicitar informações sobre contratos celebrados ou
em via de celebração, e quaisquer outros atos;
IV – convocar a assembléia-geral quando julgar
conveniente, ou no caso do artigo 132;
V – manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
VI – manifestar-se previamente sobre atos ou
contratos, quando o estatuto assim o exigir;
VII – deliberar, quando autorizado pelo estatuto,
sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição;
VIII – autorizar, se o estatuto não dispuser em
con trá rio, a ali e na ção de bens do ati vo per ma nen te, a
constituição de ônus reais e a prestação de garantias
a obrigações de terceiros;
IX – escolher e destituir os auditores independentes, se houver.
Parágrafo único. Serão arquivadas no registro
do comércio e publicadas as atas das reuniões do
conselho de administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.
...........................................................................
Art. 143. A Diretoria será composta por 2 (dois)
ou mais diretores, eleitos e destituíveis a qualquer
tempo pelo conselho de administração, ou, se inexisten te, pela as sem bléia ge ral, de ven do o es ta tu to es tabelecer:
...........................................................................
Art. 145. As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e responsabilidade dos administradores aplicam-se a con selheiros e diretores.
Art. 146. Poderão ser eleitos para membros dos
órgãos de administração pessoas naturaisresidentes
no País, devendo os membros do conselho de administração ser acionistas e os diretores, acionistas ou
não.
Parágrafo único. A ata da assembléia geral ou
da reunião do conselho de administração que eleger
administradores deverá con ter a qua li fi ca ção de cada
um dos eleitos e o prazo de gestão, ser arquivada no
registro do comércio e publicada.
Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos
para a investidura em cargo de administração da
companhia, a assembléia geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes, dos quais se arquivará cópia autêntica na sede
social.
...........................................................................
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Art. 149. Os conselheiros e diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de ter mo de posse no livro de atas do conselho de administração ou da diretoria, conforme o caso.
Parágrafo único. Se o termo não for assinado
nos 30 (trinta) dias seguintes à nomeação, esta tornar-se-á sem efeito, salvo justificação aceita pelo órgão da administração para o qual tiver sido eleito.
...........................................................................
Art. 153. O administrador da companhia deve
empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
di li gên cia que todo ho mem ati vo e pro bo cos tu ma em pre gar na ad mi nis tra ção dos seus pró pri os ne gó ci os.
Art. 154. O ad mi nis tra dor deve exer cer as atri buições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr
os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as
exigências do bem público e da função social da empresa.
§ 1º O administrador eleito por grupo ou classe
de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que
para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a
esses deveres.
§ 2º É vedado ao administrador:
a) pra ti car ato de li be ra li da de à cus ta da com pa nhia;
b) sem prévia autorização da assembléia geral
ou do con se lho de ad mi nis tra ção, to mar por em prés timo recursos ou bens da companhia, ou usar, em pro veito próprio, de sociedade em que tenha interesse,
ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito;
c) re ce ber de ter ce i ros, sem au to ri za ção es ta tutá ria ou da as sem bléia ge ral, qual quer mo da li da de de
vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do
exercício de seu cargo.
§ 3º As importâncias recebidas com infração ao
disposto na alínea c do § 2º pertencerão à companhia.
§ 4º O conselho de administração ou a diretoria
podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis
em benefício dos empregados ou da comunidade de
que par ti ci pe a em pre sa, ten do em vis ta suas res pon sabilidades sociais.
Dever de Lealdade
Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus
negócios, sendo-lhe vedado:
I – usar, em be ne fí cio pró prio ou de outrem, com
ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades
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comerciais de que tenha conhecimento em razão do
exercício de seu cargo;
II – omi tir-se no exer cí cio ou pro te ção de di re i tos
da companhia ou, visando à obtenção de vantagens,
para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;
III – adquirir, para revender com lucro, bem ou
di re i to que sabe ne ces sá rio à com pa nhia, ou que esta
tencione adquirir.
§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de com panhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz
de influir de modo ponderável na cotação de valores
mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação
para ob ter, para si ou para outrem, van ta gem me di an te
compra ou venda de valores mobiliários.
§ 2º O ad mi nis tra dor deve ze lar para que a vi o la ção do disposto no § 1º não possa ocorrer através de
subordinados ou terceiros de sua confiança.
§ 3º A pessoa prejudicada em compra e venda
de valores mobiliários, contratada com infração do
dis pos to nos §§ 1º e 2º, tem di re i to de ha ver do in fra tor
indenização por perdas e danos, a menos que ao
contratar já conhecesse a informação.
Conflito de Interesses
Art. 156. E vedado ao administrador intervir em
qualquer operação social em que tiver interesse con flitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento
e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de
administração ou da diretoria, a natureza e extensão
do seu interesse.
§ 1º Ainda que observado o disposto neste ar tigo, o administrador somente pode contratar com a
companhia em condições razoáveis ou eqüitativas,
idên ti cas às que pre va le cem no mer ca do ou em que a
companhia contrataria com terceiros.
§ 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as
vantagens que dele tiver auferido.
Art. 157. O administrador de companhia aberta
deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número
de ações, bônus de subs cri ção, op ções de com pra de
ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da com pa nhia e de so ci e da des con tro la das ou do
mesmo grupo, de que seja titular.
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§ 1º O administrador de companhia aberta é
obrigado a revelar à assembléia geral ordinária, a pe dido de acionistas que representem 5% (cinco por
cento) ou mais do capital social:
a) o número dos valores mobiliários de emissão
da companhia ou de sociedades controladas, ou do
mesmo grupo, que tiver adquirido ou alienado, di retamente ou através de outras pessoas, no exercício an terior;
b) as opções de com pra de ações que ti ver con tratado ou exercido no exercício anterior;
c) os be ne fí ci os ou van ta gens, in di re tas ou complementares, que tenha recebido ou esteja recebendo da companhia e de sociedades coligadas, controladas ou do mesmo grupo;
d) as condições dos contratos de trabalho que
tenham sido firmados pela companhia com os diretores e empregados de alto nível;
e) quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia.
§ 2º Os esclarecimentos prestados pelo ad minis tra dor po de rão, a pe di do de qual quer aci o nis ta, ser
reduzidos a escrito, autenticados pela mesa da assembléia, e fornecidos por cópia aos solicitantes.
§ 3º A revelação dos atos ou fatos de que trata
este artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da companhia ou do acionista, res pon den do os solicitantes pelos abusos que praticarem.
§ 4º Os administradores da companhia aberta
são obri ga dos a co mu ni car ime di a ta men te à bol sa de
valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da as sem bléia ge ral ou dos ór gãos de ad mi nis tra ção da companhia, ou fato relevante ocorrido nos
seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela
companhia.
§ 5º Os administradores poderão recusar-se a
prestar a informação (§ 1º, alínea e), ou deixar de di vulgá-la (§ 4º), se entenderem que sua revelação
porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à Comissão de Valores Mobiliários, a pedido
dos administradores, de qualquer acionista, ou por
iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar os administradores, se for o
caso.
...........................................................................
Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia geral, a ação de res-
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ponsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.
§ 1º A deliberação poderá ser tomada em assembléia geral ordinária e, se prevista na ordem do
dia, ou for conseqüênciadireta de assunto nela incluído, em assembléia geral extraordinária.
§ 2º O administrador ou administradores contra
os quais deva ser proposta ação ficarão impedidos e
deverão ser substituídos na mesma assembléia.
§ 3º Qualquer acionista poderá promover a
ação, se não for proposta no prazo de 3 (três) meses
da deliberação da assembléia geral.
§ 4º Se a assembléia deliberar não promover a
ação, poderá ela ser proposta por acionistas que repre sen tem 5% (cin co por cen to), pelo me nos, do ca pi tal social.
§ 5º Os resultados da ação promovida por acionis ta de fe rem-se à com pa nhia, mas esta de ve rá in de nizá-lo, até o limite daqueles resultados, de todas as
despesas em que tiver incorrido, inclusive correção
monetária e juros dos dispêndios realizados.
§ 6º O juiz poderá re co nhe cer a ex clu são da responsabilidade do administrador, se convencido de
que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da
companhia.
§ 7º A ação prevista neste artigo não exclui a
que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador.
...........................................................................
Art. 161. A companhia terá um conselho fiscal e
o es ta tu to dis po rá so bre seu fun ci o na men to, de modo
permanente ou nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas.
...........................................................................
§ 2º O conselho fiscal, quando o funcionamento
não for permanente, será instalado pela assembléia
geral a pedido de acionistas que representem, no mí nimo, 0,1 (um décimo) das ações com direito a voto,
ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto,
e cada período de seu funcionamento terminará na
primeira assembléia geral ordinária após a sua instalação.
...........................................................................
§ 5º Os membros do conselho fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira assembléia geral ordinária que se realizar após a sua eleição, e poderão ser reeleitos.
§ 6º A função de mem bro do con se lho fis cal é in delegável.
...........................................................................
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Art. 163. Compete ao conselho fiscal:
I – fis ca li zar os atos dos ad mi nis tra do res e ve ri ficar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
...........................................................................
IV – denunciar aos órgãos de administração, e
se estes não tomarem as providências necessárias
para a proteção dos interesses da companhia, à assembléia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia;
....................................................................................
§ 2º O conselho fiscal, a pe di do de qual quer dos
seus membros, solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, assim como a
elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais.
....................................................................................
§ 6º O conselho fiscal deverá fornecer ao acionis ta, ou gru po de aci o nis tas que re pre sen tem, no mí nimo 5% (cinco por cento) do capital social, sempre
que solicitadas, informações sobre matérias de sua
competência.
....................................................................................
Art. 164. Os membros do conselho fiscal, ou ao
me nos um de les, de ve rão com pa re cer às re u niões da
assembléia geral e responder aos pedidos de informações formulados pelos acionistas.
Parágrafo único. Os pareceres e representações do conselho fiscal poderão ser apresentados e
li dos na as sem bléia ge ral, in de pen den te men te de publicação e ainda que a matéria não conste da Ordem
do Dia.
Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os
mesmos deveres dos administradores de que tratam
os artigos 153 a 156 e respondem pelos danos re sultan tes de omis são no cum pri men to de seus de ve res e
de atos praticados com culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto.
§ 1º O mem bro do con se lho fis cal não é res pon sável pelos atos ilícitos de outros membros, salvo se
com eles for conivente, ou se concorrer para a prática
do ato.
§ 2º A res pon sa bi li da de dos mem bros do con selho fiscal por omissão no cumprimento de seus deveres é solidária, mas dela se exime o membro dissidente que fizer consignar sua divergência em ata da
reunião do órgão e a comunicar aos órgãos da administração e à assembléia geral.
....................................................................................
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Art. 169. O aumento mediante capitalização de
lu cros ou de re ser vas im por ta rá al te ra ção do va lor nominal das ações ou distribuições das ações novas,
correspondentes ao aumento, entre acionistas, na
proporção do número de ações que possuírem.
§ 1º Na companhia com ações sem valor nominal, a capitalização de lucros ou de reservas poderá
ser efetivada sem modificação do número de ações.
§ 2º Às ações distribuídas de acordo com este
artigo se estenderão, salvo cláusula em contrário dos
instrumentos que os tenham constituído, o usufruto, o
fideicomisso, a inalienabilidade e a incomunicabilidade que porventura gravarem as ações de que elas fo rem derivadas.
§ 3º As ações que não puderem ser atribuídas
por inteiro a cada acionista serão vendidas em bolsa
dividindo-se o produto da venda, proporcionalmente,
pelos titulares das frações; antes da venda, a companhia fi xa rá pra zo não in fe ri or a 30 (trin ta) dias, du ran te
o qual os acionistas poderão transferir as frações de
ação.
....................................................................................
Art. 171. Na pro por ção do nú me ro de ações que
possuírem, os acionistas terão preferência para a
subscrição do aumento de capital.
§ 1º Se o capital for dividido em ações de diversas espécies ou classes e o aumento for feito por
omissão de mais de uma espécie ou classe, observar-se-ão as seguintes normas:
a) no caso de aumento, na mesma proporção,
do número de ações de todas as espécies e classes
existentes, cada acionista exercerá o direito de preferên cia so bre ações idên ti cas às de que for pos su i dor;
b) se as ações emitidas forem de espécies e
classes existentes, mas importarem alteração das
respectivas proporções no capital social, a preferência será exercida sobre ações de espécies e classes
idênticas às de que forem possuidores os acionistas,
somente se estendendo às demais se aquelas forem
in su fi ci en tes para lhes as se gu rar, no ca pi tal au men tado, a mesma proporção que tinham no capital antes
do aumento;
c) se houver emissão de ações de espécie ou
classe diversa das existentes, cada acionista exercerá a preferência, na proporção do número de ações
que pos su ir, so bre ações de to das as es pé ci es e clas ses do aumento.
....................................................................................
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§ 4º O es ta tu to ou a as sem bléia ge ral fi xa rá pra zo de decadência, não inferior a 30 (trinta) dias, para
o exercício do direito de preferência.
....................................................................................
Art. 172. O estatuto da companhia aberta que
contiver autorização para aumento do capital pode
prever a emissão, sem direito de preferência para os
antigos acionistas, de ações, debêntures ou partes
beneficiárias conversíveis em ações, e bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante:
I – venda em bolsa de valores ou subs cri ção pública; ou
II – permuta por ações, em oferta pública de
aquisição de controle, nos termos dos artigos 257 a
263.
....................................................................................
Art. 182. A conta do capital social discriminará o
montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda
não realizada.
§ 1º Serão classificadas como re ser vas de ca pital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a
importância destinada à formação do capital social,
inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
c) o prê mio re ce bi do na emis são de de bên tu res;
d) as doações e as subvenções para investimento.
§ 2º Será ainda registrado como reserva de capital o re sul ta do da cor re ção mo ne tá ria do ca pi tal re alizado, enquanto não-capitalizado.
§ 3º Serão classificadas como reservas de reavaliação as contrapartidas de aumentos de valor atri buídos a elementos do ati vo em vir tu de de no vas ava liações com base em laudo nos termos do artigo 8º
aprovado pela assembléia geral.
§ 4º Serão classificados como reservas de lucros as contas constituídas pela apropriação de lucros da companhia.
§ 5º As ações em tesouraria deverão ser destacadas no balanço como dedução da conta do patrimônio líquido que registrar a origem dos recursos
aplicados na sua aquisição.
....................................................................................
Art. 193. Do lucro líquido do exer cí cio, 5% (cin co
por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra
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destinação, na constituição da reserva legal, que não
excederá de 20% (vinte por cento) do capital social.
§ 1º A companhia poderá deixar de constituir a
reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital
º
de que tra ta o § l do ar ti go 182, ex ce der de 30% (trin ta
por cento) do capital social.
§ 2º A re ser va le gal tem por fim as se gu rar a in te gridade do capital social e so men te po de rá ser uti li zada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.
....................................................................................
Art. 194. O es ta tu to po de rá cri ar re ser vas des de
que, para cada uma:
I – in di que, de modo pre ci so e com ple to, a sua fi nalidade;
II – fixe os critérios para determinar a parcela
anual dos lucros líquidos que serão destinados à sua
constituição; e
III – estabeleça o limite máximo da reserva.
Art. 195. A as sem bléia ge ral po de rá, por pro posta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro lí qui do à for ma ção de re ser va com a fi na li da de de
compensar, em exercício fu tu ro, a di mi nu i ção do lu cro
decorrente de perda julgada provável, cujo valor pos sa ser estimado.
§ 1º A proposta dos órgãos da administração
deverá indicar a causa da perda prevista e justificar,
com as razões de prudência que a recomendem, a
constituição da reserva.
§ 2º A reserva será revertida no exercício em
que deixarem de existir as razões que justificaram a
sua constituição ou em que ocorrer a perda.
Art. 196. A as sem bléia ge ral po de rá, por pro posta dos órgãos da administração, de li be rar re ter parcela do lucro líquido do exer cí cio pre vis ta em orçamento
de capital por ela previamente aprovado.
§ 1º O orçamento, submetido pelos órgãos da
administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes
de re cur sos e apli ca ções de ca pi tal, fixo ou cir cu lan te,
e po de rá ter a du ra ção de até 5 (cin co) exer cí ci os, sal vo no caso de execução, por prazo maior, de projeto
de investimento.
§ 2º O orçamento poderá ser aprovado na assembléia geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício.
Art. 197. No exercício em que os lucros a realizar ultrapassarem o to tal de du zi do nos ter mos dos ar tigos 193 a 196, a assembléia geral poderá, por pro-
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posta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo,
são lucros a realizar:
a) o saldo credor da conta de registro das contrapartidas dos ajustes de correção monetária (artigo
185, § 3º);
b) o aumento do valor do investimento em coligadas e controladas (artigo 248, III);
c) o lucro em vendas a prazo realizável após o
término do exercício seguinte.
....................................................................................
Art 202. Os acionistas têm direito de receber
como dividendo obrigatório, em cada exercício, a par cela dos lucros estabelecida no estatuto, ou, se este
for omisso, metade do lucro líquido do exercício di minuído ou acrescido dos seguintes valores:
I – quota destinada à constituição da reserva le gal (artigo 193);
II – importância destinada à formação de reservas para contingências (artigo 195), e reversão das
mes mas re ser vas for ma das em exer cí ci os an te ri o res;
III – lucros a realizar transferidos para a respecti va re ser va (ar ti go 197), e lu cros an te ri or men te re gistrados nessa reserva que tenham sido realizados no
exercício.
Parágrafo único. O prazo para o exercício desse
direito será contado da publicação da ata da assembléia que apro var o pro to co lo ou jus ti fi ca ção da ope ração, mas o pagamento do preço de reembolso somente será devido se a operação vier a efetivar-se.
.................................................... .......................
Art. 242. As com pa nhi as de eco no mia mis ta não
estão sujeitas a falência mas os seus bens são penhoráveis e executáveis, e a pessoa jurídica que a
controla responde,subsidiariamente, pe las suas obri gações.
...........................................................................
Art. 246. A sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que causar à companhia por
atos praticados com infração ao disposto nos artigos
116 e 117.
§ 1º A ação para haver reparação cabe:
a) a acionistas que representem 5% (cinco por
cento) ou mais do capital social;
...........................................................................
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia,
os investimentos relevantes (artigo 247, parágrafo
único) em sociedades coligadas sobre cuja administração tenha influência, ou de que participe com 20%
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(vinte por cen to) ou mais do ca pi tal so ci al, e em so ci e dades controladas, serão avaliados pelo valor de patri mô nio lí qui do, de acor do com as se guin tes nor mas:
I – o valor do patrimônio líquido da coligada ou
da controlada será determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado,
com observância das normas desta lei, na mesma
data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da
data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não
realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II – o valor do investimento será determinado
mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido re fe ri do no nú me ro an te ri or, da por cen ta gem de
participação no capital da coligada ou controlada;
III – a di fe ren ça en tre o va lor do in ves ti men to, de
acordo com o número II, e o custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como
resultado do exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na
coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de com pa nhia aber ta, com ob ser vân cia das normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários.
§ lº Para efeito de determinar a relevância do in vestimento, nos casos deste artigo, serão computados como parte do custo de aquisição os saldos de
créditos da com pa nhia con tra as co li ga das e con tro ladas.
§ 2º A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar e fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número
I.
...........................................................................
Art. 254. A alienação do controle da companhia
aberta dependerá de prévia autorização da Co missão de Valores mobiliários.
§ 1º A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os deve zelar para que seja assegurado tratamento igualitário
aos acionistas minoritários, mediante simultânea
oferta pública para aquisição de ações.
§ 2º Se o número de ações ofertadas, incluindo
as dos controladores ou majoritários, ultrapassar o
máximo previsto na oferta, será obrigatório o rateio,
na forma prevista no instrumento da oferta pública.
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§ 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional
estabelecer normas a serem observadas na oferta
pú bli ca re la ti va à ali e na ção do con tro le de com pa nhia
aberta.
...........................................................................
Art. 257. A oferta pública para aquisição de con trole de companhia aberta somente poderá ser feita
com a participação de instituição financeira que garanta o cumprimento das obrigações assumidas pelo
ofertante.
§ lº Se a ofer ta con ti ver per mu ta, to tal ou par ci al,
dos va lo res mo bi liá ri os, so men te po de rá ser efe tu a da
após prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários.
§ 2º A oferta de ve rá ter por ob je to ações com di reito a voto em número suficiente para assegurar o
controle da companhia e será irrevogável.
§ 3º Se o ofertante já for titular de ações votantes do capital da companhia, a oferta poderá ter por
objeto o número de ações necessário para completar
o con tro le, mas o ofer tan te de ve rá fa zer pro va, pe ran te a Comissão de Valores Mobiliários, das ações de
sua propriedade.
§ 4º A Comissão de Valores Mobiliários poderá
expedir normas sobre oferta pública de aquisição de
controle. Instrumento da Oferta de Compra
...........................................................................
Art. 263. A Comissão de Valores Mobiliários po derá expedir normas que disciplinem a negociação
das ações objeto da oferta durante o seu prazo.
Art. 264. Na incorporação, pela controladora, de
companhia controlada, a justificação, apresentada à
assembléia-geral da controlada deverá conter, além
das informações previstas nos artigos 224 e 225, o
cálculo das relações de substituição das ações dos
acionistas controladores da controlada com base no
va lor de pa tri mô nio lí qui do das ações da con tro la do ra
e da con tro la da, ava li a dos os dois pa tri mô ni os se gundo os mesmos critérios e na mesma data, a pre ços de
mercado.
§ 1º A avaliação dos dois patrimônios será feita
por 3 (três) peritos ou empresa especializada.
§ 2º Para efeito da comparação referida neste
artigo, as ações do capital da controlada de propriedade da controladora serão avaliadas, no patrimônio
desta, com base no valor de patrimônio líquido da
controlada a preços de mercado.
§ 3º Se as relações de substituição das ações
dos acionistas controladores, previstas no protocolo
da incorporação, forem menos vantajosas que as resultantes da comparação pre vis ta nes te ar ti go, os aci -
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onistas dissidentes da deliberação da assembléia-geral da controlada que aprovar a operação terão direito de escolher entre o valor de reembolso fixado nos termos do artigo 137 ou:
a) no caso de companhia aberta, pela cotação
média das ações em bolsa de valores ou no mercado
de bal cão, du ran te os 30 (trin ta) dias an te ri o res à data
da assembléia que deliberar sobre a incorporação;
b) no caso de companhia fechada, pelo valor de
patrimônio líquido a preços de mercado.
§ 4º Aplicam-se à fusão de companhia controladora e controlada as normas especiais previstas nes te artigo.
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica no
caso de as ações do capital da controlada terem sido
adquiridas no pregão da bolsa de valores ou mediante oferta pública nos termos dos artigos 257 a 263.
...........................................................................
Art. 277. O funcionamento do Conselho Fiscal
da companhia filiada a grupo, quando não for permanente, poderá ser pedido por acionistas não controladores que representem, no mínimo, 5% (cinco por
cento) das ações ordinárias, ou das ações preferenciais sem direito de voto.
§ 1º Na constituição do Conselho Fiscal da filiada serão observadas as seguintes normas:
a) os acionistas não controladores votarão em
separado,cabendo às ações com di re i to a voto o di reito de eleger 1 (um) membro e respectivo suplente e
às ações sem direito a voto, ou com voto res tri to, o de
eleger outro;
b) a sociedade de comando e as filiadas poderão ele ger nú me ro de mem bros, e res pec ti vos su plentes, igual ao dos eleitos nos termos da alínea a, mais
um.
§ 2º O Conselho Fiscal da sociedade filiada poderá solicitar aos órgãos de administração da sociedade de comando, ou de outras filiadas, os esclarecimentos ou informações que julgar necessários para
fiscalizar a observância da convenção do grupo.
...........................................................................
Art. 287. Prescreve:
I – em, 1 (um) ano:
a) a ação contra peritos e subscritores do capital, para deles haver re pa ra ção ci vil pela ava li a ção de
bens, contado o prazo da publicação da ata da assembléia-geral que aprovar o laudo;
b) a ação dos credores não pagos contra os aci onistas e os liquidantes, contado o prazo da publica-
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ção da ata de encerramento da liquidação da companhia.
II – em 3 (três) anos:
a) a ação para haver dividendos, contado o prazo da data em que tenham sido postos à disposição
do acionista;
b) a ação contra os fundadores, acionistas, administradores, liquidantes, fiscais ou sociedade de
comando, para deles haver reparação civil por atos
culposos ou dolosos, no caso de violação da lei, do
es ta tu to ou da con ven ção de gru po, con ta do o pra zo:
1 – para os fundadores, da data da publicação
dos atos constitutivos da companhia;
2 – para os acionistas,administradores, fiscais e
sociedades de comando, da data da publicação da
ata que aprovar o balanço referente ao exercício em
que a violação tenha ocorrido;
3 – para os li qui dan tes, da data da pu bli ca ção da
ata da pri me i ra as sem bléia-geral pos te ri or à vi o la ção.
c) a ação contra acionistas para restituição de
dividendos recebidos de má-fé, contado o prazo da
data da publicação da ata da assembléia-geral ordinária do exercício em que os dividendos tenham sido
declarados;
d) a ação contra os administradores ou titulares
de partes beneficiárias para restituição das participações no lu cro re ce bi das de má-fé, con ta do o pra zo da
data da publicação da ata da assembléia-geral ordinária do exercício em que as participações tenham
sido pagas;
e) a ação contra o agente fiduciário de debenturistas ou titulares de partes beneficiárias para dele
ha ver re pa ra ção ci vil por atos cul po sos ou do lo sos, no
caso de violação da lei ou da escritura de emissão, a
contar da publicação da ata da assembléia-geral que
tiver tomado conhecimento da violação;
f) a ação contra o violador do dever de sigilo de
que trata o artigo 260 para dele haver reparação civil,
a contar da data da publicação da oferta.
...........................................................................
Art. 289. As publicações ordenadas pela presente lei serão feitas no órgão oficial da União ou do
Estado, conforme o lugar em que esteja situada a
sede da companhia, e em outro jornal de grande circulação editado na localidade em que está situado a
sede da companhia.
...........................................................................
Art. 291. A Comissão de Valores Mobiliários po derá reduzir, mediante fixação de escala em função
do valor do ca pi tal so ci al, a por cen ta gem mí ni ma apli-
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cável às companhias abertas, estabelecida no artigo
105; na alínea c do parágrafo único do artigo 123; no
artigo 141; no § 1º do ar ti go 157; no § 4º do ar ti go 159;
no § 2º do artigo 161; no § 6º do artigo 163; na alínea
a do § 1º do artigo 246 e no artigo 277.
...........................................................................
Art. 294. A companhia fechada que tiver menos
de 20 (vinte) acionistas, cujo estatuto determinar que
todas as ações serão nominativas, não-conversíveis
em outras for mas, e cujo pa tri mô nio lí qui do for in te ri or
ao va lor no mi nal de 20.000 (vin te mil) Obri ga ções Re ajustáveis do Tesouro Nacional, poderá:
...........................................................................
LEI Nº 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre o mercado de valores
mobiliários e cria a Comissão de Valores
Mobiliários.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposiçaes Gerais
Art. 1º Serão disciplinadas e fiscalizadas de
acordo com esta lei as seguintes atividades:
I – a emissão e dis tri bu i ção de valores mobiliários no mercado;
II – a negociação e intermediação no mercado
de valores mobiliários;
III – a organização, o fun ci o na men to e as ope rações das bolsas de valores;
IV – a ad mi nis tra ção de car te i ras e a cus tó dia de
valores mobiliários;
V – a auditoria das companhias abertas;
VI – os serviços de consultor e analista de valores mobiliários.
Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao re gime desta lei:
I – as ações, partes beneficiárias e debêntures,
os cupões desses títulos e os bônus de subscrição;
II – os certificados de depósito de valores mobiliários;
III – ou tros tí tu los cri a dos ou emi ti dos pe las so ciedades anônimas, a critério do Conselho Monetário
Nacional.
Parágrafo único. Excluem-se no regime desta
lei:
I – os títulos da dívida pública federal, estadual
ou municipal;
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II – os títulos cambiais de responsabilidade de
instituição financeira, exceto as debêrtures.
Art. 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional:
I – de fi nir a po lí ti ca a ser ob ser va da na or ga ni za ção e no fun ci o na men to do mer ca do de va lo res mo biliários;
II – regular a utilização do crédito nesse mercado;
III – fi xar a ori en ta ção ge ral a ser ob ser va da pela
Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os no exer cí cio de suas
atribuições;
IV – definir as atividades da Comissão de Valores Mobiliários que devem ser exercidas em coordenação com o Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta
lei, a fiscalização do mercado financeiro e de capitais
continuará a ser exercida, nos termos da legislação
em vigor, pelo Banco Central do Brasil.
Art. 4º O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Mobiliários exercerão as atribuições previstas na lei para o fim de:
I – estimular a formação de poupanças e a sua
aplicação em valores mobiliários;
II – pro mo ver a ex pan são e o fun ci o na men to efi ciente e regular do mercado de ações, e estimular as
aplicações permanentes em ações do capital social
de companhias abertas sob controle de capitais privados nacionais;
III – as se gu rar o fun ci o na men to efi ci en te e re gular dos mercados da bolsa e de balcão;
IV – proteger os titulares de valores mobiliários
e os investidores do mercado contra:
a) emissões irregulares de valores mobiliários;
b) atos ilegais de administradores e acionistas
controladores das companhias abertas, ou de ad ministradores de carteira de valores mobiliários;
V – evitar ou coibir modalidades de fraude ou
manipulação destinadas a criar condições artificiais
de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários
negociados no mercado;
VI – assegurar o acesso do público a inforrmações sobre os valores mobiliários negociados e as
companhias que os tenham emitido;
VII – assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários;
VIII – assegurar a observância no mercado, das
condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
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CAPÍTULO II
Da Comissão de Valores Mobiliários
Art. 5º É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica, vinculada ao Ministério
da Fazenda.
Art. 6º A Comissão de Valores Mobiliários será
administrada por um presidente e quatro diretores,
nomeados pelo Presidente da República, dentre pes soas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais.
§ 1º O presidente e os diretores serão substituídos, em suas faltas, na forma do regimento interno, e
serão demissíveis ad nutum.
§ 2º O presidente da Comissão terá assento no
Conselho Monetário Nacional, com direito a voto.
§ 3º A Comissão funcionará como órgão de delibe ra ção co le gi a da de acor do com o re gi men to in ter no
pre vi a men te apro va do pele Mi nis tro da Fa zen da, e no
qual serão fixadas as atribuições do presidente, dos
diretores e do colegiado.
§ 4º O quadro permanente do pessoal da Comissão será constituído de empregos regidos pela le gislação trabalhista, cujo provimento, excetuadas as
funções compreendidas no Grupo Direção e Assesso ra men to Su pe ri or, será fe i to me di an te con cur so público.
Art. 7º A Comissão custeará as despesas necessárias ao seu funcionamento com os recursos
provenientes de:
I – dotações das reservas monetárias a que se
refere o art. 12 da Lei nº 5.143, de 20 de outubro de
1966, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.342, de 28 de
agosto de 1974 que lhe forem atribuídas pelo Conselho Monetário Nacional;
II – dotações que lhe forem consignadas no orçamento federal;
III – receitas provenientes da prestação de serviços pela Comissão, observada a tabela aprovada
pelo Conselho Monetário Nacional;
IV – renda de bens patrimonais e receitas even tuais.
Art. 8º Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
I – regulamentar, com observância da política
definida pelo Conselho Mo ne tá rio Na ci o nal as ma té rias expressamente previstas nesta lei e na lei de sociedades por ações;
II – administrar os registros instituídos por esta
lei;
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III – fiscalizar permanentemente as atividades e
os ser vi ços do mer ca do de va lo res mo bi liá ri os de que
trata o art. 1º, bem como a ve i cu la ção de informações
relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados;
IV – propor ao Conselho Monetário Nacional a
eventual fixação de limites máximos de preço, comissões, emolumentos e quaisquer ou tras van ta gens cobradas pelos intermediários do mercado;
V – fis ca li zar e ins pe ci o nar as com pa nhi as abertas dada prioridade às que não apresentem lucro em
balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório.
§ 1º O disposto nes te ar ti go não ex clui a com pe tência das bolsas de valores com relação aos seus
mem bros e aos va lo res mo bi liá ri os ne las ne go ci a dos.
§ 2º Ressalvado o disposto no art. 28 a Comissão de Valores Mobiliários guardará sigilo das informações que obtiver, no exercício de seus poderes de
fiscalização.
§ 3º Em conformidade com o que dispuser seu
regimento, a Comissão de Valores Mobiliários poderá:
I – publicar projeto de ato normativo para receber sugestões de interessados;
II – convocar, a seu juízo, qualquer pessoa que
possa contribuir com informações ou opiniões para o
aperfeiçoamento das normas a serem promulgadas.
Art. 9º A Comissão de Valores Mobiliários terá
jurisdição em todo o território nacional e no exercício
de suas atribuições, observado o disposto no art. 15,
§ 2º, poderá:
I – examinar registros contábeis, livros ou documentos:
a) das pes so as na tu ra is e ju rí di cas que in te gram
o sistema de distribuição de valores mobiliários (art.
15);
b) das com pa nhi as aber tas e de ma is emis so ras
de valores mobiliários e, quando houver suspeita fun dada de atos ilegais, das respectivas sociedades
controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum; (Redação dada pela Lei
nº 10.198, de 14-2-01)
c) dos fundos e sociedades de investimento;
d) das carteiras e depósitos de valores mobiliários (arts. 23 e 24);
e) dos auditores independentes;
f) dos consultores e analistas de valores mobiliários;
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g) de ou tras pes so as qua is quer, na tu ra is ou ju rídi cas, quan do da ocor rên cia de qual quer ir re gu la ri dade a ser apurada nos termos do inciso V deste artigo,
desde que, direta ou indiretamente, tenham tido qual quer participação nessas irregularidades; (Redação
dada pela Lei nº 10.198, de 14-2-01)
II – intimar as pes so as re fe ri das no in ci so an te rior a pres tar in for ma ções, ou esclarecimentos, sob co minação de multa, sem prejuízo da aplicação das pe nalidades previstas no art. 11; (Redação dada pela
Lei nº 10.198, de 14-2-01);
III – requisitar informações de qualquer órgão
público, autarquia ou empresa pública;
IV – determinar às companhias abertas que republiquem, com correções ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas;
V – apurar, mediante inquérito administrativo,
atos ilegais e práticas não equitativas de administradores e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais padicipantes do mercado;
VI – aplicar aos autores das infrações indicadas
no inciso anterior as penalidades previstas no art. 11,
sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal.
§ 1º Com o fim de prevenir ou corrigir situações
anormais do mercado, como tais conceituadas pelo
Conselho Monetário Nacional, a Comissão poderá:
I – suspender a negociação de determinado valor mobiliário ou decretar o recesso de bolsa de valores;
II – suspender ou cancelar os registros de que
trata esta lei;
III – divulgar informações ou recomendações
com o fim de esclarecer ou orientar os participantes
do mercado;
IV – proibir aos participantes do mercado, sob
cominação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular.
§ 2º O inquérito, nos casos do inciso V deste ar tigo, observará o procedimento fixado pelo Conselho
Monetário Nacional, assegurada ampla defesa.
Art. 10. A Comissão de Valores Mobiliários poderá celebrar convênios para a execução dos serviços de sua competência em qual quer par te do ter ri tório nacional, observadas as normas da legislação em
vigor.
Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta lei, da lei
de sociedades por ações, das suas resoluções, bem

ABRIL 2001
Quarta-feira 18

06157

como de outras normas legais cujo cumprimento lhe
incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:
I – advertência;
II – multa;
III – suspensão do exercício de cargo de administrador de companhia aberta ou de entidade do sis tema de distribuição de valores;
IV – inabilitação para o exercício dos cargos referidos no inciso anterior;
V – sus pen são da au to ri za ção ou re gis tro para o
exercício das atividades de que trata esta lei;
VI – cas sa ção da au to ri za ção ou re gis tro in di cados no inciso anterior.
§ 1º A multa não excederá o maior destes valores:
I – quinhentas vezes o valor nominal de uma
Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional;
II – trinta por cento do valor da emissão ou operação irregular.
§ 2º A multa cominada pela inexecução de ordem da Co mis são não ex ce de rá dez ve zes o va lor no minal de uma Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional por dia de atraso no seu cumprimento.
§ 3º As penalidades dos incisos III a VI somente
serão aplicadas nos casos de infração grave, assim
definidos em normas da Comissão, ou de reincidência.
§ 4º As penalidades só serão impostas com
observância do procedimento previsto no § 2º do
art. 9º cabendo re curso para o Conselho Monetário
Na ci o nal, nos ter mos do re gu la men to por este apro vado.
Art. 12. Quando o inquérito, instaurado de acordo com o § 2º do art. 9º, concluir pela ocorrência de
crime de ação pública, a Comissão de Valores Mobiliários oficiará ao Ministério Público, para a propositura da ação penal.
Art. 13. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os manterá serviço para exercer atividade consultiva ou de
orientação junto aos agentes do mercado de valores
mobiliários ou a qualquer investidor.
Parágrafo único. Fica a critério da Comissão de
Valores Mobiliários divulgar ou não as respostas às
consultas ou aos critérios de orientação.
Art . 14. A Comissão de Valores Mobiliários poderá prever em seu orçamento, dotações de verbas
às bolsas de valores, nas condições a serem aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional.
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CAPÍTULO III
Do Sistema de Distribuição
Art. 15. O sis te ma de dis tri bu i ção de va lo res mobiliários compreende:
I – as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objetodistribuir emissão de valores mobiliários:
a) como agentes da companhia emissora;
b) por con ta pró pria, subs cre ven do ou com prando a emissão para a colocar no mercado;
II – as so ci e da des que te nham por ob je to a com pra de valores mobiliários em circulação no mercado,
para os revender por conta própria;
III – as so ci e da des e os agen tes au to nô mos que
exerçam atividades de mediação na negociação de
valores mobiliários, em bolsas de valores ou no mercado de balcão;
IV – as bolsas de valores;
V – entidades de mercado de balcão organizado. (inciso incluído pela Lei nº 9.457, de 5-5-97);
VI – as entidades de Com pen sa ção e li qui da ção
de ope ra ções com va lo res mo bi liá ri os. (in ci so in clu í do
pela Lei nº 10.198, de 14-2-01).
§ lº Compete ao Conselho Monetário Nacional
definir:
I – os ti pos de ins ti tu i ção fi nan ce i ra que po de rão
exer cer ati vi da des no mer ca do de va lo res mo bi liá ri os,
bem como as es pé ci es de ope ra ção que po de rão re alizar e de serviços que poderão prestar nesse mercado;
II – a es pe ci a li za ção de ope ra ções ou ser vi ços a
ser observada pelas sociedades do mercado e as
condições em que poderão cumular es pé ci es de operação ou serviços.
§ 2º Em relação às instituições financeiras e de mais sociedades autorizadas a explorar simultaneamente operações ou serviços no mercado de valores
mobiliários e nos mercados sujeitos à fiscalização do
Banco Central do Brasil, as atribuições da Comissão
de Valores Mobiliários serão limitadas às atividades
submetidas ao regime da presente lei, e serão exercidas sem prejuízo das atribuições daquele.
§ 3º Compete ao Conselho Monetário Nacional
regulamentar o disposto no parágrafo anterior, assegurando a coordenação de serviços entre o Banco
Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários.
Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
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I – distribuição de emissão no mercado (art. 15,
I);
II – compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria (art. 15, II);
III – mediação ou corretagem na bolsa de valores.
Parágrafo único. Só os agentes autônomos e as
sociedades com registro na Comissão poderão exercer a atividade de mediação ou corretagem de valores mobiliários fora da bolsa.
Art. 17. As bolsas de valores terão autonomia
administrativa,financeira e pa tri mo ni al, ope ran do sob
a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Às bolsas de valores incumbe,
como órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários, fiscalizar os respectivos membros e as operações nelas realizadas.
Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
I – propor ao Conselho Monetário Nacional a
aprovação de normas gerais sobre:
a) condições para obter autorização ou registro
necessário ao exercício das atividades indicadas no
art. 16, e respectivos procedimentos administrativos;
b) condições de idoneidade, capacidade fi nance i ra e ha bi li ta ção téc ni ca a que de ve rão sa tis fa zer os
administradores de sociedades e os agentes autônomos, no exercício das atividades mencionadas na alí nea anterior;
c) condições de constituição e extinção das bol sas de valores, forma jurídica, órgãos de administração e seu preenchimento;
d) exercício do poder disciplinar pelas bolsas,
sobre os seus membros, imposição de penas e casos
de exclusão;
e) número de sociedades corretoras, membros
da bolsa; requisitos ou condições de admissão quan to à idoneidade, capacidade financeira e habilitação
técnica dos seus administradores; e representação
no recinto da bolsa;
f) administração das bolsas; emolumentos, comissões e quaisquer outros custos cobrados pelas
bolsas ou seus membros, quando for o caso;
g) con di ções de re a li za ção das ope ra ções a ter mo;
II – definir:
a) as espécies de operação autorizadas na bolsa e no mercado de balcão; métodos e práticas que
devem ser observados no mercado; e responsabilidade dos intermediários nas operações;
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b) a configuração de condições artificiais de de manda, oferta ou preço de valores mobiliários, ou de
ma ni pu la ção de preço; operações fra u du len tas e prá ticas não eqüitativas na distri bu i ção ou in ter me di a ção
de valores;
c) normas apli cá ve is ao re gis tro de ope ra ções a
ser mantido pelas entidades do sistema de distribuição (Art. 15)
CAPÍTULO IV
Da Negociação no Mercado
SEÇÃO I
Emissão e Distribuição
Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores
mobiliários será distribuída no mercado sem prévio
registro na Comissão.
§ 1º São atos de distribuição, sujeitos à norma
deste ar tigo, a venda, promessa de venda, oferta à
venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários,
quando os pratiquem a companhia emissora, seus
fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.
§ 2º Equiparam-se à companhia emissora para
os fins deste ar tigo:
I – o seu acionista controlador e as pessoas por
ela controladas;
II – o coobrigado nos títulos;
III – as instituições financeiras e demais sociedades a que se refere o art. 15, inciso I;
IV – quem quer que tenha subscrito valores da
emissão, ou os tenha adquirido à companhia emissora, com o fim de os colocar no mercado.
§ 3º Caracterizam a emissão pública:
I – a utilização de listas ou boletins de venda ou
subscrição, fo lhe tos, pros pec tos ou anún ci os des ti nados ao público;
II – a procura de subscritores ou adquirentes
para os títulos por meio de empregados, agentes ou
corretores;
III – a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização
dos serviços públicos de comunicação.
§ 4º A emissão pública só poderá ser colocada
no mercado através do sistema previsto no art. 15,
podendo a Comissão exigir a participação de instituição financeira.
§ 5º Compete à Comissão expedir normas para
a execução do disposto neste artigo, podendo:
I – de fi nir ou tras si tu a ções que con fi gu rem emissão pública, para fins de registro, assim como os ca-
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sos em que este poderá ser dispensado, tendo em
vista o interesse do público investidor;
II – fi xar o pro ce di men to do re gis tro e es pe ci fi car
as informações que devam instruir o seu pedido, inclusive sobre:
a) a companhia emissora, os empreendimentos
ou atividades que explora ou pretende explorar, sua
situação econômica e financeira, administração e
principais acionistas;
b) as características da emis são e a apli ca ção a
ser dada aos recursos dela provenientes;
c) o vendedor dos valores mobiliários, se for o
caso;
d) os participantes na distribuição, sua remuneração e seu relacionamento com a companhia emissora ou com o vendedor.
§ 6º A Comissão poderá subordinar o registro a
capital mí ni mo da com pa nhia emis so ra e a va lor mí nimo da emis são, bem como a que se jam di vul ga das as
informações que julgar necessárias para proteger os
interesses do público investidor.
§ 7º O pedido de registro será acompanhado
dos prospectos e outros documentos quaisquer a serem publicados ou distribuídos, para oferta, anúncio
ou promoção do lançamento.
Art. 20. A Co mis são man da rá sus pen der a emis são ou a distribuição que se esteja processando em
desacordo com o artigo anterior, particularmente
quando:
I – a emissão tenha sido julgada fraudulenta ou
ilegal, ainda que após efetuado o registro;
II – a oferta, o lançamento, a promoção ou o
anúncio dos valores se esteja fazendo em con dições diversas das constantes do registro, ou com
informações falsas dolosas ou substancialmente
imprecisas.
SEÇÃO II
Da Negociação na Bolsa e no Mercado de Balcão
Art. 21. A Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os manterá, além do registro de que trata o art. 19:
I – o registro para negociação na bolsa;
II – o registro para negociação no mercado de
balcão.
§ 1º Somente os valores mobiliários emitidos
por companhia registrada nos termos deste ar ti go podem ser negociados na bolsa e no mercado de balcão.
§ 2º O registro do art. 19 importa registro para o
mercado de balcão, mas não para a bolsa.

ABRIL 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

06160 Quarta-fe i ra 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

89
Abril de 2001

§ 3º o registro para negociação na bolsa vale
também como registro para o mercado de balcão,
mas o segundo não dispensa o primeiro.

CAPÍTULO VI
Da Administração de Carteiras e Custódia de Valores Mobiliários

§ 4º São atividades do mercado de bal cão as re alizadas com a participação das empresas ou profissionais indicados no art. 15, incisos I, II e III, ou nos
seus estabelecimentos, excluídas as operações efetuadas em bolsa.
§ 5º Cada bolsa de valores poderá estabelecer
requisitos próprios para que os valores sejam ad mitidos à negociação no seu recinto, mediante prévia
aprovação da Comissão.
§ 6º Compete à Comissão expedir normas para
a execução do disposto neste artigo, especificando:

Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pes soas está sujeito à autorização prévia da Comissão.
§ 1º O disposto neste artigo se aplica à gestão
profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que
este compre ou venda valores mobiliários por conta
do comitente.
§ 2º Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na
gestão de carteiras e sua remuneração, observado o
disposto no art. 8º, inciso IV.
Art. 24. Com pe te à Co mis são au to ri zar a ati vi dade de custódia de valores mobiliários, cujo exercício
será privativo das instituições financeiras e das bolsas de valores.
Parágrafo único. Considera-se custódia de valores mobiliários o depósito para guarda, recebimento
de dividendos e bonificações, resgate, amortização
ou reembolso, e exercício de direitos de subscrição,
sem que o depositário tenha poderes, salvo autorização ex pres sa do de po si tan te em cada caso, para ali e nar os va lo res mo bi liá ri os de po si ta dos ou rea pli car as
importâncias recebidas.
Art. 25. Salvo mandato expresso com prazo não
su pe ri or a um ano, o ad mi nis tra dor de car te i ra e o de positário de valores mobiliários não podem exercer o
direito de voto que couber às ações sob sua administração ou custódia.

I – ca sos em que os re gis tros po dem ser dis pen sados, recusados, suspensos ou cancelados;
II – informações e documentos que devam ser
apre sen ta dos pela com pa nhia para a ob ten ção do re gistro, e seu procedimento.
CAPÍTULO V
Das Companhias Abertas
Art. 22. Considera-se aberta a companhia cujos
valores mobiliários estejam admitidos à negociação
na bolsa ou no mercado de balcão.
Parágrafo único. Compete à Comissão expedir
normas aplicáveis às companhias abertas, sobre:
I – a na tu re za das in for ma ções que de vam di vulgar e a periodicidade da divulgação;
II – relatório da administração e demonstrações
financeiras;
III – a compra de ações emitidas pela própria
companhia e a alienação das ações em tesouraria;
IV – padrões de contabilidade; relatórios e pa receres de auditores independentes;
V – informações que devam ser prestadas por
administradores e acionistas controladores, relativas
à compra, permuta ou venda de ações emitidas pela
companhia e por so ci e da des con tro la das ou con tro ladoras;
VI – a divulgação de deliberações da assembléia geral e dos órgãos de administração da companhia, ou de fatos re levantes ocorridos nos seus
negócios, que possam influir, de modo ponderável,
na decisão dos investidores do mercado, de vender
ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia;
VII – as demais matérias previstas em lei.

CAPÍTULO VII
Dos Auditores Independentes, Consultores e
Analistas de Valores Mobiliários
Art. 26. Somente as empresas de auditoria con tábil ou auditores contábeis independentes, registrados na Comissão de Valores Mobiliários poderão au ditar, para os efeitos desta lei, as demonstrações financeiras de companhias abertas e das instituições,
sociedades ou empresas que integram o sistema de
distribuição e intermediação de valores mobiliários.
§ 1º A Comissão estabelecerá as condições
para o re gis tro e o seu pro ce di men to, e de fi ni rá os ca sos em que poderá ser recusado, suspenso ou cancelado.
§ 2º As empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis independentes responderão, civilmente, pelos prejuízos que causarem a terceiros em
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vir tu de de cul pa ou dolo no exer cí cio das fun ções pre vistas neste ar tigo.
Art. 27. A Co mis são po de rá fi xar nor mas so bre o
exer cí cio das ati vi da des de con sul tor e ana lis ta de va lores mobiliários.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 28. O Banco Central do Brasil, a Comissão
de Valores Mobiliários e a Secretaria da Receita Federal manterão um sistema de intercâmbio de informações, relativas à fiscalização que exerçam, nas
áre as de suas res pec ti vas com pe tên ci as, no mer ca do
de valores mobiliários.
Art . 29. Enquanto não for instalada a Comissão
de Valores Mobiliários, suas funções serão exercidas
pelo Banco Central do Brasil.
Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional regulamentará o disposto neste ar tigo quanto ao
prazo para instalação e as funções a serem progressivamente assumidas pela Comissão, à medida que
se forem instalando os seus serviços.
Art. 30. Os servidores do Banco Central do Bra sil, que forem colocados à disposição da Comissão,
para o exercício de funções técnicas ou de confiança,
poderão optar pela percepção da retribuição, inclusive vantagens, a que façam jus no órgáo de origem.
Art. 31. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 7 de dezembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República. – ERNESTO GEISEL;
João Paulo dos Reis Velloso; Mário Henrique Simonsen.
LEI Nº 9.457, DE 5 DE MAIO DE 1997
Altera dispositivos da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, que dispõe
sobre as sociedades por ações e da Lei
nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que
dispõe sobre o mercado de valores mo biliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.
O Vi ce-Presidente da Re pú bli ca, no exer cí cio do
cargo de Presidente República,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º Os dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, abaixo enu me ra dos, pas sam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16. .................................................
I – conversibilidade em ações preferenciais;
II – exigência de nacionalidade brasileira do aci onista; ou
III – direito ce voto em separado para o preenchi men to de de ter mi na dos car gos de ór gãos ad mi nistrativos.
.........................................................................."
“Art. 17. As preferências ou vantagens das
ações preferenciais:
I – con sis tem, sal vo no caso de ações com di re i to a di vi den dos fi xos ou mínimos,cumulativos ou não,
no di re i to a di vi den dos no mí ni mo dez por cen to ma i ores do que os atribuídos às ações ordinárias;
II – sem pre ju í zo do dis pos to no in ci so an te ri or e
no que for com ele compatível, podem consistir:
a) em prioridade na distribuição de dividendos;
b) em prioridade no reembolso do capital, com
prêmio ou sem ele;
c) na acumulação das vantagens acima enumeradas.
.........................................................................."
“Art. 24. ..............................................................
IX – o nome do acionista;
X – o débito do acionista e a época e o lugar de
seu pagamento, se a ação não estiver integralizada;
XI – a data da emissão do certificado e as assinaturas de dois diretores, ou do agente emissor de
certificados (art. 27).
.........................................................................."
Art. 39. O pe nhor ou ca u ção de ações se cons ti tui pela averbação do respectivo instrumento no livro
de Registro de Ações Nominativas.
.........................................................................."
“Art. 40. ..............................................................
II – se escritural, nos livros da instituição fi nanceira, que os anotará no extrato da conta de depósito
fornecida ao acionista.
.........................................................................."
“Art. 42. ..............................................................
§ 1º Sem pre que hou ver dis tri bu i ção de di vi dendos ou bonificação de ações e, em qualquer caso, ao
me nos uma vez por ano, a ins ti tu i ção fi nan ce i ra for necerá à companhia a lista dos depositantes de ações
recebidas nos termos deste artigo, assim como a ou antidade de ações de cada um.
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.........................................................................."
“Art. 43. A instituiçãofinanceira au to ri za da a funcionar como agente emissor de certificados (art. 27)
pode emitir título representativo das ações que receber em depósito, do qual constarão:
...........................................................................
§ 3º Os certificados de depósito de ações serão
nominativos,podendo ser mantidos sob o sis te ma escritural.
.........................................................................."
“Art. 45. ..............................................................
§ 1º O estatuto pode estabelecer normas para a
determinação do va lor de re em bol so, que, en tre tan to,
somente poderá ser inferior ao valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela assembléia-geral, ob ser va do o dis pos to no § 2º, se estipulado com base no valor econômico da companhia,
a ser apurado em avaliação (§§ 3º e 4º)
§ 2º ....................................................................
§ 3º Se o estatuto determinar a avaliação da
ação para efe i to de re em bol so, o va lor será o de ter mi nado por três peritos ou empresa especializada, mediante la u do que sa tis fa ça os re qui si tos do § 1º do art.
8º e com a responsabilidade prevista no § 6º do mesmo artigo.
§ 4º Os peritos ou empresa especializada serão
indicados em lista sêxtupla ou tríplice, respectivamente, pelo Conselho de Administração ou, se não
houver, pela diretoria, e escolhidos pela Assembléia-Geral em deliberação tomada por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco, cabendo a cada ação, independentemente de sua
espécie ou classe, o direito a um voto.
§ 5º O valor de reembolso poderá ser pago à
conta de lucros ou reservas, exceto a legal, e nesse
caso as ações reembolsadas ficarão em tesouraria.
§ 6º Se, no prazo de cento e vinte dias, a contar
da publicação da ata da assembléia, não forem subs tituídos os acionistas cujas ações tenham sido reembolsadas à conta do capital social, este considerar-se-á reduzido no montante correspondente, cumprindo aos órgãos da administração convocar a assembléia-geral, dentro de cinco dias, para tomar conhecimento daquela redução.
§ 7º Se sobrevier a falência da sociedade, os
acionistas dissidentes, credores pelo reembolso de
suas ações, serão classificados como quirografários
em quadro separado, e os rateios que lhes couberem
se rão im pu ta dos no pagamento dos cré di tos cons ti tuí dos an te ri or men te à data da pu bli ca ção da ata da as -
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sembléia. As quantias assim atribuídas aos créditos
mais antigos não se deduzirão dos créditos dos
ex-acionistas, que subsistirão integralmente para serem sa tis fe i tos pe los bens da mas sa, de po is de pa gos
os primeiros.
§ 8º Se, quando ocorrer a falência, já se houver
efetuado, à conta do capital social, o reembolso dos
ex-acionistas, es tes não ti ve rem sido subs ti tu í dos, e a
massa não bastar para o pagamento dos créditos
mais antigos, caberá ação revocatória para restituição do reembolso pago com redução do capital social, até a con cor rên cia do que re ma nes cer des sa par te
do passivo. A restituição será havida, na mesma pro porção, de todos os acionistas cujas ações tenham
sido reembolsadas."
“Art. 49 ...............................................................
VII – o nome do beneficiário;
VIII – a data da emissão do certificado e as assinaturas de dois diretores."
“Art. 50. As partes beneficiárias serão nominativas e a elas se aplica, no que couber, o disposto nas
seções V a VII do Capítulo III.
§ 1º As partes beneficiárias serão registradas
em livros próprios, mantidos pela companhia.
.........................................................................."
“Art. 63. As debêntures serão nominativas, aplicando-se, no que couber, o disposto nas seções V a
VII do Capítulo III.
Parágrafo único. As debêntures podem ser objeto de depósito com emissão de certificado, nos termos do art. 43."
“Art. 64. ..............................................................
X – o nome do debenturista;
XI – o nome do agen te fi du ciá rio dos de ben tu ristas, se houver;
XII – a data da emissão do certificado e a assinatura de dois diretores da companhia;
XIII – a autenticação do agente fiduciário, se for
o caso."
“Seção VIII
Cédula de Debêntures
Art. 72. As instituições financeiras autorizadas
pelo Banco Central do Brasil a efetuar esse tipo de
operação poderão emitir cédulas lastreadas em debêntures, com garantia própria, que con fe ri rão a seus
ti tu la res di re i to de cré di to con tra o emi ten te, pelo va lor
nominal e os juros nela estipulados.
§ 1º A cé du la será no mi na ti va, es cri tu ral ou não.
§ 2º.....................................................................
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c) a denominação Cédula de Debêntures;
...........................................................................
g) a identificação das debêntures-lastro, do seu
valor e da garantia constituída;
...........................................................................
j) O nome do titular.“
“Art. 78. Os bônus de subscrição terão a forma
nominativa.
.........................................................................."
“Art. 79. ..............................................................
VI – o nome do titular;
VII – a data da emissão do certificado e as assinaturas de dois diretores."
“Art. 100 .............................................................
I – o livro de Registro de Ações Nominativas,
para inscrição, anotação ou averbação:
...........................................................................
c) das conversões de ações, de uma em outra
espécie ou classe;
...........................................................................
IV – o livro de Atas das Assembléias Gerais;
V – o livro de Presença dos Acionistas;
VI – os li vros de Atas das Re u niões do Con se lho
de Admi nis tra ção, de Atas das Re u niões de Di re to ria;
VII – o livro de Atas e Pareceres do Conselho
Fiscal.
§ 1º A qualquer pessoa, desde que se destinem
a de fe sa de di re i tos e es cla re ci men to de si tu a ções de
interesse pessoal ou dos acionistas ou do mercado
de valores mobiliários, serão dadas certidões dos as sentamentos constantes dos livros mencionados nos
incisos I a III, e por elas a companhia poderá cobrar o
custo do serviço, cabendo, do indeferimento do pedido por parte da companhia, recurso à Comissão de
Valores Mobiliários.
§ 2º Nas com pa nhi as aber tas, os li vros re fe ri dos
nos incisos I a III do caput deste ar tigo poderão ser
substituídos, observadas as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários, por registros mecanizados ou eletrônicos."
“Art. 101. O agente emissor de certificados (art.
27) po de rá subs ti tu ir os li vros re fe ri dos nos in ci sos I a
III do art. 100 pela sua escrituração e manter, mediante sis te mas ade qua dos, apro va dos pela Co mis são de
Valores Mobiliários, os registros de propriedade das
ações, partes beneficiárias, debêntures e bônus de
subscrição, devendo uma vez por ano preparar lista
dos seus titulares, com o número dos títulos de cada
um, a qual será encadernada, autenticada no registro
do comércio e arquivada na companhia.
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.........................................................................."
“Art. 104. A companhia é responsável pe los pre juízos que causar aos interessados por vícios ou irregularidades veri fi ca das nos livros de que tratam os in cisos I a III do art. 100.
.........................................................................."
“Art. 117 .............................................................
§ 1º ...................................................................
h) subs cre ver ações, para os fins do dis pos to no
art. 170, com a re a li za ção em bens es tra nhos ao ob je to social da companhia."
...........................................................................
“Art. 123 .............................................................
Parágrafo único ..................................................
c) por acionistas que representem cinco por
cento, no mínimo, do capital social, quando os administradores não atenderem, no prazo de oito dias, a
pedido de convocação que apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a
serem tratadas;
d) por acionistas que representem cinco por
cento, no mínimo, do capital votante, ou cinco por
cento, no mínimo, dos acionistas sem direito a voto,
quando os administradores não atenderem, no prazo
de oito dias, a pedido de convocação de assembléia
para instalação do conselho fiscal."
“Art. 126 .............................................................
II – os ti tu la res de ações es cri tu ra is ou em cus tó dia nos termos do art. 41, além do documento de
identidade, exibirão, ou depositarão na companhia,
se o estatuto o exigir, comprovante expedido pela ins tituição financeira depositária.
...........................................................................
§ 2º ....................................................................
c) ser di ri gi do a to dos os ti tu la res de ações cu jos
endereços constem da companhia.
§ 3º É facultado a qualquer acionista, detentor
de ações, com ou sem voto, que represente meio por
cento, no mínimo, do capital social, solicitar relação
de en de re ços dos aci o nis tas, para os fins pre vis tos no
§ 1º, obedecidos sempre os requisitos do parágrafo
anterior.
.........................................................................."
“Art. 136. É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações
com direito a voto, se maior quorum não for exigido
pelo estatuto da companhia cujas ações não estejam
admitidas à negociação em bolsa ou no mercado de
balcão, para deliberação sobre:
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I – criação de ações preferenciais ou aumento
de clas ses exis ten tes, sem guar dar pro por ção com as
demais espécies e classes, salvo se já previstos ou
autorizados pelo estatuto;
II – alteração nas preferências, vantagens e
con di ções de res ga te ou amor ti za ção de uma ou mais
classes de ações preferenciais, ou criação de nova
classe mais favorecida;
III – redução do dividendo obrigatório;
IV – fusão da companhia, ou sua incorporação
em outra;
V – participação em grupo de sociedades (art.
265);
VI – mudança do objeto da companhia;
VII – cessação do estado de liquidação da companhia;
VIII – criação de partes beneficiárias;
IX – cisão da companhia;
X – dissolução da companhia.
§ 1º Nos casos dos incisos I e II, a eficácia da
deliberaçãodepende de pré via apro va ção ou da ra ti ficação, em prazo improrrogável de um ano, por titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos em assembléia especial convocada pelos administradores e instalada
com as formalidades desta lei.
...................... .....................................................
§ 4º Deverá constar da ata da assembléia geral
que deliberar sobre as matérias dos incisos I e II, se
não houver prévia aprovação, que a deliberação só
terá eficácia após a sua ratificação pela assembléia
especial prevista no § 1º."
“Art. 137. A aprovação das matérias previstas
nos incisos I a VI do art. 136 dá ao acionista dissidente direito de retirar-se da companhia, mediante reembolso do valor das suas ações (art. 45), observadas
as seguintes normas:
I – nos casos dos incisos I e II do art. 136, somente terá direito de retirada o titular de ações de es pécie ou classe prejudicadas;
II – nos casos dos incisos IV e V, somente terá
direito de retirada o titular de ações:
a) que não integrem índices gerais representativos de carteira de ações admitidos à negociação em
bolsas de futuros; e
b) de companhias abertas das quais se encontram em circulação no mercado menos da metade do
total das ações por ela emitidas, entendendo-se por
ações em circulação no mercado todas as ações da
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companhia menos as de propriedade do acionista
controlador;
III – o reembolso da ação deve ser reclamado à
companhia no prazo de trinta dias contados da publicação da ata da assembléia geral;
IV – o pra zo para o dis si den te de de li be ra ção de
assembléia especial (art. 136, § 1º) será contado da
publicação da respectiva ata;
V – o pa ga men to do re em bol so so men te po de rá
ser exigido após a observância do disposto no § 3º e,
se for o caso, da ratificação da deliberação pela assembléia geral.
§ 1º O acionista dissidente de deliberação da
assembléia, inclusive o titular de ações preferenciais
sem direito de voto, poderá exercer o direito de reembolso das ações de que, comprovadamente, era titular na data da primeira publicação do edital de convocação da assembléia, ou na data da comunicação do
fato relevante objeto da deliberação, se anterior.
§ 2º O direito de reembolso poderá ser exercido
no prazo previsto no inciso III do caput deste artigo,
ainda que o titular das ações tenha-se abstido de votar contra a deliberação ou não tenha comparecido à
reunião.
§ 3º Nos dez dias subseqüentes ao término do
prazo de que trata o inciso III do caput deste artigo,
contado da publicação da ata da assembléia geral ou
da assembléia especial que ratificar a deliberação, é
fa cul ta do aos ór gãos da ad mi nis tra ção con vo car a assembléia geral para reconsiderar ou ratificar a deliberação, se entenderem que o pagamento do preço do
reembolso das ações aos acionistas dissidentes que
exer ce ram o di re i to de re ti ra da porá em ris co a es ta bilidade financeira da empresa.
§ 4º Decairá do direito de retirada o acionista
que não o exercer no prazo fixado."
“Art. 152. A assembléia geral fixará o montante
global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e
verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções,
sua competência e reputação profissional e o valor
dos seus serviços no mercado.
.........................................................................."
“Art. 162. ............................................................
§ 3º A remuneração dos membros do conselho
fiscal, além do reembolso, obrigatório, das despesas
de locomoção e estada necessárias ao desempenho
da função, será fixada pela assembléia geral que os
eleger, e não poderá ser inferior, para cada membro
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em exercício, a dez por cento da que, em média, for
atribuída a cada diretor, não computados benefícios,
verbas de representação e participação nos lucros."
“Art. 163. ............................................................
§ 4º Se a companhia tiver auditores independentes, o conselho fiscal, a pedido de qualquer de
seus mem bros, po de rá so li ci tar-lhes es cla re ci men tos
ou informações, e a apuração de fatos específicos.
...........................................................................
§ 8º O conselho fiscal poderá, para apurar fato
cujo esclarecimento seja necessário ao desempenho
de suas funções, formular, com justificativa, questões
a serem respondidas por perito e solicitar à diretoria
que indique, para esse fim, no prazo máximo de trinta
dias, três peritos, que podem ser pessoas físicas ou
jurídicas, de notório conhecimento na área em questão, en tre os qua is o con se lho fis cal es co lhe rá um, cu jos honorários serão pagos pela companhia."
“Art. 170. ............................................................
§ 1º O preço de emissão deverá ser fixado, sem
diluiçãoinjustificada da participação dos an ti gos aci onistas, ainda que tenham direito de preferência para
subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente:
I – a pers pec ti va de ren ta bi li da de da com pa nhia;
II – o valor do patrimônio líquido da ação;
III – a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido
ágio ou deságio em função das condições do mercado.
...........................................................................
§ 7º A proposta de aumento do capital deverá
esclarecer qual o critério adotado nos termos do § 1º
deste artigo, justificando pormenorizadamente os as pectos econômicos que determinaram a sua escolha."
“Art. 176. ............................................................
§ 6º A com pa nhia fe cha da, com pa tri mô nio lí quido, na data do balanço, não superior a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) não será obrigada à elaboração e publicação da demonstração
das origens e aplicações de recursos."
“Art. 206. ............................................................
I – .......................................................................
c) por de li be ra ção da as sem bléia ge ral (art. 136, X);
...........................................................................
Art. 223...............................................................
§ 3º Se a incorporação, fusão ou cisão envolverem companhia aberta, as sociedades que a sucederem se rão tam bém aber tas, de ven do ob ter o res pec ti-
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vo registro e, se for o caso, promover a admissão de
ne go ci a ção das novas ações no mercadosecundário,
no prazo máximo de cento e vinte dias, contados da
data da assembléia geral que aprovou a operação,
ob ser van do as nor mas per ti nen tes ba i xa das pela Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4º O des cum pri men to do pre vis to no pa rá gra fo
anterior dará ao acionista direito de re ti rar-se da com panhia, mediante reembolso do valor das suas ações
(art. 45), nos trin ta dias se guin tes ao tér mi no do pra zo
nele referido, observado o disposto nos §§ 1º e 4º do
art. 137."
“Art. 229 .............................................................
§ 5º As ações integralizadas com parcelas de
patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a
seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam; a atribuição em proporção di ferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto."
“Art. 230. Nos ca sos de in cor po ra ção ou fu são, o
prazo para exercício do direito de re ti ra da, pre vis to no
art. 137, inciso II, será contado a partir da publicação
da ata que aprovar o protocolo ou justificação, mas o
pagamento do preço de reembolso somente será de vido se a operação vier a efetivar-se.”
”Art. 250 .............................................................
§ 1º A participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido e no lucro do exercício
será destacada, respectivamente, no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício.
“Art. 252 .............................................................
§ 1º A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação, deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os acionistas não terão direito de preferência
para subscrever o aumento de capital, mas os dissiden tes po de rão re ti rar-se da com pa nhia, ob ser va do o
dis pos to no art. 137, II me di an te o re em bol so do va lor
de suas ações, nos termos do art. 230.
§ 2º A assembléia-geral da companhia cujas
ações houverem de ser incorporadas somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações com di re i to a voto, e se a apro var, au to rizará a diretoria a subscrever o aumento do capital
da incorporadora, por conta dos seus acionistas; os
dissidentes da deliberação terão direito de retirar-se
da companhia. observado o disposto no art. 137, II,
mediante o reembolso do valor de suas ações, nos
termos do art. 230.
.........................................................................."
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“Art. 255. A alienação do controle de companhia
aberta que dependa de autorização do governo para
funcionar está sujeita à prévia autorização do órgão
com pe ten te para apro var a al te ra ção do seu es ta tu to.”
“Art. 256 .............................................................
II .........................................................................
a) cotação média das ações em bolsa ou no
mercado de balcão organizado durante os noventa
dias anteriores à data da contratação;
...........................................................................
§ 1º A proposta ou o contrato de compra, acom pa nha do de la u do de ava li a ção, ob ser va do o dis pos to
no art. 8º, §§ 1º e 6º, será submetido à prévia autorização da assembléia-geral, ou à sua ratificação, sob
pena de responsabilidade dos administradores, instruído com todos os elementos necessários á de liberação.
§ 2º Se o preço da aquisição ultrapassar uma
vez e meia o maior, dos três valores de que trata o in ciso, II do caput, o acionista dissidente da deliberação da as sem bléia que a apro var terá o di re i to de re ti rar-se da companhiamediante reembolso do valor de
suas ações, nos termos do art. 137, observado o dis posto em seu inciso II."
“Art. 264. Na incorporação, pela controladora,
de com pa nhia con tro la da, a jus ti fi ca ção, apre sen ta da
á assembléia-geral da controlada, deverá conter,
além das in for ma ções pre vis tas nos arts. 224 e 225, o
cálculo das relações de substituição das ações dos
acionistas não controladores da controlada com base
no valor do patrimônio líquido das ações da controladora e da controlada, avaliados os dois patrimônios
segundo os mesmos critérios e na mesma data, a
preços de mercado.
...........................................................................
§ 3º Se as relações de substituição das ações
dos acionistas não controladores previstas no protoco lo da in cor po ra ção, fo rem me nos van ta jo sas que as
resultantes da comparação prevista neste artigo, os
acionistas dissidentes da deliberação da assembléia-geral da controlada que apro var a ope ra ção, ob servado o disposto nos arts. 137, II, e 230, poderão
op tar en tre o va lor de re em bol so fi xa do nos ter mos do
art. 45 e o valor do patrimônio líquido a preços de
mercado.
........................................................................."
“Art. 270. A convenção de grupo deve ser aprovada com observância das normas para alteração do
contrato social ou do estatuto (art. 136, V).
........................................................................."
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“Art. 283. A assembléia-geral não pode, sem
o consentimento dos diretores ou gerentes, mudar
o objeto essencial da sociedade, prorrogar-lhe o
prazo de duração, aumentar ou diminuir o capital
social, emitir debêntures ou criar panes bene fi ciárias nem aprovar a participação em grupo de so ciedade.”
“Art. 289. As publicações ordenadas pela
presente lei serão feitas no órgão oficial da União
ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o
lugar em que esteja situada a sede da com pa nhia,
e em outro jornal de grande circulação editado na
localidade em que está situada a sede da com panhia.
§ 1º A Comissão de Valores Mobiliários poderá
determinar que as publicações ordenadas por esta lei
sejam feitas, também, em jornal de grande circulação
nas localidades em que os valores mobiliários da
companhia sejam negociados em bolsa ou em mercado de balcão, ou disseminadas por algum outro
meio que assegure sua ampla divulgação e imediato
acesso às informações.
...........................................................................
§ 6º As publicações do balanço e da de monstração de lucros e perdas poderão ser feitas adotando-se como expressão monetária o milhar de
reais."
“Art. 294. A compa nhia fe cha da que tiver menos
de vinte acionistas poderá:
........................................................................."
Art. 2º Os arts. 9º, 11, 15, 17, 21 e 22 da Lei nº
6.385, de 7 de dezembro de 1976, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 9º ................................................................
V – apurar, mediante inquérito administrativo,
atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de
companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado;
.........................................................................."
“Art. 11 ...............................................................
III – suspensão do exercício do cargo de adminis tra dor ou de con se lhe i ro fis cal de com pa nhia aber ta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários;
IV – inabilitação temporária, até o máximo de
vinte anos, para o exercício dos cargos referidos no
inciso anterior;
...........................................................................
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VI – cas sa ção de au to ri za ção ou re gis tro, para o
exercício das atividades de que trata esta lei;
VII – proibição temporária, até o máximo de vin te anos, de praticar determinadas atividades ou opera ções, para os in te gran tes do sis te ma de dis tri bu i ção
ou de ou tras en ti da des que de pen dam de au to ri za ção
ou registro na Comissão de Valores Mobiliários;
VIII – pro i bi ção tem po rá ria, até o má xi mo de dez
anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou
mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários.
§ 1º.....................................................................
I – R$500.000,00 (quinhentos mil reais);
II – cinqüenta por cento do valor da emissão ou
operação irregular; ou
III – três vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da per da evi ta da em de cor rên cia do ilí cito.
§ 2º Nos casos de reincidência serão apli cadas, alternativamente, multa nos termos do pa rágrafo anterior, até o triplo dos valores fixados, ou
penalidade prevista nos incisos III a VIII do caput
deste ar tigo.
§ 3º Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do
caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas
da Comissão de Valores Mobiliários.
§ 4º As penalidades somente serão impostas
com observância do procedimento previsto no § 2º
do art. 9º desta lei, cabendo recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
§ 5º A Comissão de Valores Mobiliários poderá
suspender, em qualquer fase, o procedimento administrativo, se o indiciado ou acusado assinar termo
de compromisso, obrigando-se a:
I – cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e
II – corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.
§ 6º O compromisso a que se refere o parágrafo anterior não importará confissão quanto à matéria
de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta
analisada.
§ 7º O termo de compromisso deverá ser publicado no Diário Oficial da União, discriminando o
prazo para cumprimento das obrigações eventualmente assumidas, e o seu inadimplemento caracte-
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rizará crime de desobediência, previsto no art. 330
do Código Penal.
§ 8º Não cumpridas as obrigações no prazo, a
Comissão de Valores Mobiliários dará continuidade
ao procedimento administrativo anteriormente suspenso, para a aplicação das penalidades cabíveis.
§ 9º Serão considerados, na aplicação de penalidades previstas na lei, o arrependimento eficaz e
o arrependimento posterior ou a circunstância de
qualquer pessoa, espontaneamente, confessar ilícito
ou prestar informações relativas á sua materialidade.
§ 10. A Comissão de Valores Mobiliários regulamentará a aplicação do disposto nos §§ 5º a 9º deste
artigo aos procedimentos conduzidos pelas Bolsas
de Valores e entidades do mercado de balcão organizado.
§ 11. A multa cominada pela inexecução de ordem da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do inciso II do caput do art. 9º e do inciso IV de
seu § 1º, não excederá a R$5.000.00 (cinco mil reais) por dia de atraso no seu cumprimento e sua aplicação independe do inquérito administrativo previsto
no inciso V do caput do mesmo artigo.
§ 12. Da decisão que aplicar a multa prevista
no parágrafo anterior caberá recurso voluntário, no
prazo de dez dias, ao Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, sem efeito suspensivo."
“Art. 15 ...............................................................
V – entidades de mercado de balcão organizado."
“Art. 17. As Bolsas de Valores e as entidades
de mercado de balcão organizado terão autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, operando
sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Ás Bolsas de Valores e ás entidades de mercado de balcão organizado incumbe,
como órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários, fiscalizar os respectivos membros e as operações nelas realizadas."
“Art. 21 ...............................................................
II – o registro para negociação no mercado de
balcão, organizado ou não.
...........................................................................
§ 2º O registro do art. 19 importa registro para
o mercado de balcão, mas não para a bolsa ou entidade de mercado de balcão organizado.
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§ 3º São atividades do mercado de balcão não
organizado as realizadas com a participação das
empresas ou profissionais indicados no art. 15, incisos I, II e III, ou nos seus estabelecimentos, excluídas as operações efetuadas em bolsas ou em sistemas administrados por entidades de balcão organizado.
§ 4º Cada Bolsa de Valores ou entidade de
mercado de balcão organizado poderá estabelecer
requisitos próprios para que os valores sejam admitidos á negociação no seu recinto ou sistema, mediante prévia aprovação da Comissão de Valores Mobiliários.
§ 5º o mercado de balcão organizado será administrado por entidades cujo funcionamento dependerá de autorização da Comissão de Valores Mobiliários, que expedirá normas gerais sobre:
I – condições de constituição e extinção, forma
jurídica, órgãos de administração e seu preenchimento;
II – exercício do poder disciplinar pelas entidades, sobre os seus participantes ou membros, imposição de penas e casos de exclusão;
III – requisitos ou condições de admissão
quanto à idoneidade, capacidade financeira e ha bilitação técnica dos administradores e representantes
das sociedades participantes ou membros;
IV – administração das entidades, emolumentos, comissões e quaisquer outros custos cobrados
pelas entidades ou seus participantes ou membros,
quando for ocaso.
§ 6º.....................................................................
III – casos em que os valores mobiliários poderão ser negociados simultaneamente nos mercados
de bolsa e de balcão, organizado ou não."
“Art. 22 ...............................................................
Parágrafo único ..................................................
VII – a realização, pelas companhias abertas
com ações admitidas à negociação em bolsa ou no
mercado de balcão organizado, de reuniões anuais
com seus acionistas e agentes do mercado de valores mobiliários, no local de maior negociação dos títulos da companhia no ano anterior, para a divulgação de informações quanto á respectiva situação
econômico-financeira, projeções de resultados e
resposta aos esclarecimentos que lhes forem solicitados;
VIII – as demais matérias previstas em lei."
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Art. 3º Fica incluído na Lei nº 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, o seguinte art. 33, renumerando-se os demais:
“Art. 33. Prescrevem em oito anos as infrações
das normas legais cujo cumprimento incumba à Comissão de Valores Mobiliários fiscalizar, ocorridas
no mercado de valores mobiliários, no âmbito de
sua competência, contado esse prazo da prática do
ilícito ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1º Aplica-se a prescrição a todo inquérito paralisado por mais de quatro anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem
prejuízo de serem apuradas as responsabilidades
pela paralisação, se for o caso.
§ 2º A prescrição interrompe-se:
I – pela notificação do indiciado;
II – por qualquer ato inequívoco que importe
apuração da irregularidade;
III – pela decisão condenatória recorrível, de
qualquer órgão julgador da Comissão de Valores
Mobiliários;
IV – pela assinatura do termo de compromisso,
como previsto no § 5º do art. 11 desta lei.
§ 3º Não correrá a prescrição quando o indiciado ou acusado encontrar-se em lugar incerto ou não
sabido.
§ 4º Na hi pó te se do pa rá gra fo an te ri or, o pro cesso correrá contra os demais acusados, desmembrando-se o mesmo em relação ao acusado revel."
Art. 4º Para os inquéritos administrativos pendentes ou fatos já ocorridos, os prazos de prescrição
previstos no art. 33 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro
de 1976, co me ça rão a flu ir a par tir da data de vi gên cia
desta lei.
Art. 5º Esta lei entra em vigor trinta dias após a
sua publicação, aplicando-se, todavia, imediatamente, a par tir des ta data, às com pa nhi as que vi e rem a se
constituir.
Art. 6º Revogam-se a Lei nº 7.958, de 20 de dezembro de 1989, o art. 254 e os §§ 1º e 2º do art. 255
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as de mais disposições em contrário.
Brasília, 5 de maio de 1977; 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
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DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRODE 1940
Código Penal
...........................................................................
Art. 321 – Patrocinar, direta ou indiretamente,
interesse privado perante a administração pública,
valendo-se da qualidade de funcionário:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses,
ou multa.
Parágrafo único – Se o interesse é ilegítimo:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a l (um)
ano, além da multa.
...........................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômicos)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 2001, que acaba de ser lido, tramitará com prazo determinado de
quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, §1º,
da Constituição Federal, e, de acordo com o art.
122, II, b, do Regimento Interno, poderá receber
emendas pelo prazo de cinco dias úteis, perante a
Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Projeto de Lei da Câmara nº 22, que acaba de ser lido,
terá tramitação com prazo determinado de quarenta
e cinco dias, nos termos do art. 64, §1º, da Constituição Federal, combinado com o art. 375 do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Soci ais, onde somente poderá re ceber emendas pelo
prazo único de cinco dias úteis, de acordo com os
arts. 122, II, b, com binado com o art. 375, I, do
Regimento Interno, findo o qual, sendo apresen tadas emendas, as mesmas deverão ser en ca minhadas à Secretaria-Geral da Mesa, a fim de serem publicadas no Diário do Senado Federal e
em avulsos para serem distribuídos aos Srs. Se nadores, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – So bre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que ri men to lido será sub me ti do à de li be ra ção do Ple ná rio
após a Ordem do Dia, nos termos do art. 255, I, b, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Encerrou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Pro je to de Re so lu ção nº 11, de 2001, de au to ria 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.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria, anexada ao Projeto de Resolução nº
81, de 1999, nos termos do Requerimento nº 472, de
1999, vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e à Comissão Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência re ce beu o Ofí cio nº 431/2001, de 16 do cor ren te, do Presidente da Câmara dos Depu ta dos, en ca minhando, a fim de ser promulgado, o Decreto Legislativo que aprova a Programação Monetária relativa ao
quarto trimestre de 1998.(Decreto Legislativo nº 95,
de 1998 (nº 712/98, naquela Casa).
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A Presidência tomará as providências ne cessárias à promulgação da matéria.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nos
termos do Regimento, requeiro a minha inscrição
para uma comunicação urgente na prorrogação do
Expediente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido na forma regimental.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
peço para ser inscrito, oportunamente, em segundo
lugar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido na forma regimental.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ma gui to Vi le la.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela or dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
para ser inscrito em terceiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido na forma regimental.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung para uma co municação de Liderança, na forma do art. 14 do Regimento Interno.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Para uma co mu ni ca ção de Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Senadores, a edi ção desta semana da revista Veja traz uma reportagem que, na minha opinião, é uma verdadeira metralhadora giratória, tamanha a quantidade de números
negativos sobre os efeitos das ações que a humanidade vem praticando, voluntária e involuntariamente,
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para depreciar as condições de vida do nosso Planeta.
Diz a re vis ta que se des pe jam, anu al men te, trinta bi lhões de to ne la das de lixo na na tu re za; que a fal ta
de água já atinge 1,2 bilhão de pessoas em todo o
planeta, e que o Brasil, quase uma vitrine da destruição tocada pelo homem, já perdeu 93% da Mata
Atlân ti ca, 50% do Cer ra do e 15% da Flo res ta Ama zô nica.
Afirma, ainda, que a temperatura da Terra está
subindo por conta da concentração de gases na atmosfera e que poderá aumentar 5,8 graus centígrados até 2100, acarretando catástrofes que teriam
como resultado o desaparecimento de cidades. Conclui lembrando que os efeitos dessa situação já são
sentidos nos dois pólos, que estão derretendo.
Ainda sobre os efeitos do lançamento de agentes poluentes na natureza, o Coordenador do Projeto
de Mudanças Climáticas Globais do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Márcio Santille, afirma
que só o aumento da quantidade de catástrofes naturais virá motivar providências mais concretas no sen tido de começarmos a ter mais carinho e respeito
para com o meio ambiente.
Mesmo partindo de um cientista, espero que
essa conclusão esteja equivocada. Não posso, no en tanto, deixar de concordar com o Professor Santille
quan do lem bra que em 1992, na con ven ção so bre cli ma da Eco-Rio, ainda se discutiam como problemas
do futuro coisas que acontecem hoje, no presente,
como o aumento da temperatura global.
A ma té ria da Veja e as con clu sões do re pre sentan te do Insti tu to de Pes qui sa Ambi en tal da Ama zô nia
são elementos que nos remetem à necessidade de
uma am pla re fle xão so bre o que vem sen do fe i to com
a natureza, sobretudo no momento em que os Estados Unidos surpreendem o mundo recuando em seu
compromisso inicial de ratificar o Protocolo de Kyoto.
Logo os Estados Unidos, que são responsáveis pela
emissão de 25% dos chamados gases estufa, querem ficar fora do protocolo que tem na cooperação in ternacional a sua base. Essa reviravolta obrigaria os
demais países a re pen sa rem o acor do, ado tan do medidas unilaterais de redução de emissões.
Torna-se fundamental uma mobilização mundial, capaz de reverter esse quadro e fazer os Estados
Unidos recuarem da sua decisão. Nesse sentido, cer ca de 700 par la men ta res de par ti dos ver des de todo o
mundo reuniram-se, no último fim de semana, em
Camberra, na Austrália, para discutir alternativas à
posição anunciada por Bush. Em linhas gerais, os
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participantes do encontro decidiram forçar o governo
americano a re ver sua pos tu ra, e o ca mi nho para isso
é denunciar a pressão que indústrias de petróleo estão fazendo sobre Bush para esvaziar o Tratado de
Kyoto.
Há dias, estive nesta tribuna, em nome do meu
Partido, o PPS, repudiando a posição dos Estados
Unidos de desprezar o protocolo. Feito isso, apresentei à Mesa, com base no art. 223 do Regimento Inter no do Senado Federal, um voto de censura à posição
do Pre si den te Bush. Esse voto de cen su ra foi en ca mi nhado, como manda o Regimento, para a Comissão
de Relações Exteriores e o Presidente da Comissão,
Senador Jefferson Péres, designou o ilustre Senador
Bernardo Cabral para relatar a matéria. A nossa expectativa agora é que o voto de censura seja apreciado pelos Srs. Senadores o mais breve possível, para
que essa manifestação, que para uns é pequena,
possa se somar a tantas manifestações de forças de mocráticas do mundo todo, empenhadas na preserva ção do Tra ta do de Kyo to e ven do nele um pas so im portante para conter a devastação ambiental que estamos vivenciando no planeta nos últimos anos.
Essa é a comunicação que eu queria fazer em
meu nome e em nome do meu Partido, o PPS. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet, por vinte minutos, por cessão do Senador Nabor Júnior.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs. Senadores, interessante como
as co i sas acon te cem na nos sa vida. Hoje, ocu po a tri buna do Senado para comemorar um fato que vai
acontecer dentro de alguns dias no meu Estado, o
Mato Grosso do Sul. Eu meditava como, às vezes, é
bom sonhar. Mesmo que o sonho demore a se concretizar, quando ele se concretiza, temos que falar
como po e ta, di zen do que vale a pena so nhar, lu tar, vi ver, batalhar pelas coisas que são boas, pelas coisas
que se tra du zem em be ne fí cio da so ci e da de e, con seqüentemente, da nossa Pátria.
Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Senadores, quando eu
era estudante no Rio de Janeiro, e lá se vão mais de
45 anos, um grupo de estudantes se reunia e tinha
seus sonhos. Lutava-se por sonhos imediatistas,
como a construção de uma casa de estudantes, que
era de interesse de todos nós, para abrigar estudantes pobres, que, naquela época, representava um nú mero grande; lutava-se por uma sede própria, por
passes livres. Mas lutava-se também por causas que
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já antevíamos, na que la épo ca, como im por tan tes, estra te gi ca men te, para o de sen vol vi men to do hoje Mato
Grosso do Sul – à época, falávamos Mato Grosso,
porque o Estado ainda não estava dividido. Lutávamos, por exemplo, e para isso fazíamos manifestos e
reivindicações públicas, em suma, as mais diversas
formas de manifestação democrática, para que fosse
construída a estrada dentro do território do então
Estado de Mato Grosso, a BR-262, que nascia em Vi tória, no Espí ri to San to, e mor ria nas bar ran cas do rio
Paraná, no Estado de São Paulo, e quando chegávamos no meu en tão Mato Gros so, hoje Mato Gros so do
Sul, não vía mos nada. Então, lu ta va-se pela pa vi mentação asfáltica, pela complementação da BR-262,
cujo sonho veio a se tornar realidade pouco tempo
atrás.
A vida pública vale a pena e se justifica por esses feitos. Aquilo que reivindicávamos quando estudantes no Rio de Janeiro, junto com outros companheiros, sobre a pavimentação da BR-262, de Três
Lagoas até Corumbá, completando assim o ciclo que
começava em Vitória, no Espírito Santo, e iria até Co rumbá, para atingir a Bolívia, hoje é o caminho para o
oceano Pacífico.
Tive a honra, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, de ser o construtor, como Governador, em 1987,
de quase 100 quilômetros dessa estrada, fazendo o
trecho inteiramente asfaltado de Miranda a Corumbá,
da BR-262.
Na que la oca sião, tam bém lu tá va mos pela construção de uma ponte sobre o rio Paraguai, porque a
travessia ainda hoje é feita sobre balsa, dificultando o
tráfego. Quando se chega nas barrancas do rio Paraguai, coloca-se o carro em uma balsa e aí se faz o
transporte para atingir uma das cidades mais ri cas de
Mato Grosso do Sul, que é a cidade de Corumbá.
Sonhávamos, então, com a construção de uma
ponte sobre o rio Paraguai, e eis que o destino fez
com que, como Senador da República, eu tivesse a
chance, como tive, de aqui no Senado da República
lutar para a concretização da realização dessa ponte
so bre o rio Pa ra guai, que é uma das ma i o res obras de
engenharia deste País.
Va mos, com a pre sen ça do Pre si den te da Re pú blica, inaugurá-la no próximo dia 25 de abril, na cidade de Corumbá, cuja população, ansiosamente, espera pela visita do Presidente da República e pelo
apito, que dará o sinal para que os primeiros carros
pos sam tra fe gar sem a bal sa, so bre a pon te do rio Pa raguai, sobre 1.890 metros de extensão de ponte,
chegando a Corumbá, a Porto Soares e, portanto, à
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Bo lí via e ten do, a par tir da Bo lí via, a sa í da das nos sas
mercadorias, a saída do potencial agrícola e mineral
de Mato Grosso do Sul e do Brasil até os países do
oceano Pacífico.
Esse é um pas so gi gan tes co em di re ção ao pro gresso e ao desenvolvimento, e é por isso que ocupo
esta tribuna hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
para di zer que Mato Gros so do Sul está re al men te ca minhando, graças à ação do Governo Federal, a passos largos, para atingir o seu objetivo de ser um Esta do que vai solucionar os grandes problemas brasileiros.
Nosso Estado possui terras férteis, terras propícias para a agricultura. Nosso Estado, sempre propalamos isso com or gu lho – e o Se na do tem ou vi do isso
de mim e de outros Srs. Senadores – possui o maior
rebanho bovino do nosso País. Corumbá, cidade que
estará em festa no dia 25 deste mês para a inauguração da pon te so bre o rio Pa ra guai, pos sui um solo rico
em minério de ferro. Esperamos que a termelétrica,
que, em breve, será construída ali, proporcione os
meios indispensáveis para o desenvolvimentodo ma ior pólo siderúrgico do nosso querido Brasil.
Por isso, venho a esta tribuna falar sobre esse
projeto que hoje se transforma em realidade. Nessa
nossa região – volto a afirmar –, está localizada uma
das maiores províncias minerais do País, um significativo parque industrial, com produção de cimento,
calcário e alimentos. Já falei do rebanho bovino do
meu Estado, mas acrescento que, se o Mato Grosso
do Sul tem o maior rebanho bovino do País, é a cidade de Co rum bá, si tu a da no Esta do, que pos sui o ma i or rebanho.
A geração de energia elétrica, por meio do gás
natural prove ni en te do gasoduto Bo lí via-Brasil, am pliará, sem dúvida alguma, a oportunidade de investimen tos. Esse pro je to tam bém é pro du to de um so nho,
mais do que secular – o aproveitamento do gás boliviano –, concretizado agora durante a gestão administrativa do Presidente Fernando Henrique.
Tudo isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
facilitará, com toda certeza, a chegada de turistas
para conhecer e visitar outra riqueza de Mato Grosso
do Sul, uma riqueza da natureza, uma dádiva do céu:
o pan ta nal ma to-grossense, que pos sui dois ter ços de
seu ter ri tó rio lo ca li za do no Esta do de Mato Gros so do
Sul. Isso, sem dúvida, trará como conseqüência o incremento do ecoturismo como opção de desenvolvimento sustentável.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto ao
tema da ponte sobre o rio Paraguai. Como Senador
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da República, tive o privilégio de dar a minha colaboração, quando votamos, no período de convocação
extraordinária, esse projeto, cujo relatório foi elaborado a qua tro mãos – quem o as si nou foi o emi nen te Se nador Jonas Pinheiro, do Estado de Mato Grosso do
Sul –, autorizando a União a contratar empréstimos
com o Fonplata, organismointernacionalresponsável
por 80% dos recursos para a construção dessa importante via de acesso a Mato Gros so do Sul e a todo
o Brasil.
Naquela ocasião, portanto, tive a oportunidade
de participar de um sonho de juventude que se concretiza agora, na metade dos anos de minha vida.
Como é que eu poderia imaginar, quando estudante,
que, primeiramente, eu fosse construir 100 quilômetros da BR-262 e que, em segundo lu gar, como Se na dor da República, eu fosse dar a minha colaboração,
demonstrando para esta Casa a importância da autorização do empréstimo, para o qual então a União
buscava autorização do Senado da República? Jamais eu poderia sonhar com aquilo. Mas sonhamos
com a obra que se está concretizando, que está em
processo de acabamento, recebendo os últimos retoques, o co lo ri do com que es ta rá re ves ti da para ho me na ge ar as au to ri da des e a po pu la ção de Mato Gros so
do Sul, em especial a de Corumbá. Esse acontecimento é de transcendental importância.
Quero estar lá, agradecido ao povo
sul-mato-grossense. Estarei lá, impulsionado pelo
povo sul-mato-grossense, para que os homens públicos daquele Estado continuem sua trajetória de lutar
pelo desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, na cer teza de que o progresso chegará lá. E chegará lá não
apenas para melhorar a qualidade de vida da população do nosso Estado, mas, sobretudo, para dar a sua
contribuição, sempre dispensada ao progresso deste
País, que pode ter de tudo, mas que chegará a um
porto seguro, ao seu destino de uma pátria cada vez
mais feliz, cada vez mais igual. Isso é que é importante.
Aqui, desta tribuna, sempre defendi o desenvolvimento do nosso País, sempre afirmei que esse desenvolvimento passa pelo interior, recrudescendo
dentro de mim essa convicção com a inauguração de
obras como a que vamos inaugurar no dia 25, no
Esta do de Mato Gros so do Sul: a pon te so bre o rio Pa raguai.
Sem dúvida, essa construção aumentará o
trans por te in ter na ci o nal en tre o Bra sil e a Bo lí via; consolidará a BR-262, que liga Vitória a Corumbá, como
corredor de exportação; influenciará o acesso direto
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ao Brasil da agricultura boliviana e da sua produção
de minérios e petróleo, que até então era escoada,
pelo sul, para a Argen ti na e, a oes te, para o Chi le; am pliará o ingresso da produção nacional em território
boliviano nas áreas de comércio, indústria e serviços;
e, sobretudo, facilitará a ligação biooceânica entre o
Atlântico e o Pacífico.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
venho a esta tribuna para comemorar a inauguração
dessa obra, que tem 1.890 metros de extensão. Esse
é o tamanho da ponte sobre o rio Paraguai, que – vol to a re pe tir – é uma das ma i o res obras do gê ne ro hoje
no País e também uma das maiores obras de infra-estrutura em andamento no meu Estado. Para se
ter uma idéia, o vão central, por onde poderão navegar os navios, tem 125 metros, e o ponto mais alto da
ponte, aproximadamente 30 metros. O valor total da
obra foi orçado em R$22.976.762,00. O Fonplata é
responsável por 80% desse valor: quase R$18,5 milhões. E o Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem entra com quase R$5 milhões, possibilitando, as sim, a cons tru ção des sa es tra da, que che ga em
um momento importante, de fortalecimento das Amé ricas.
Abre vi a rei o meu dis cur so, di zen do que gran des
fi gu ras lu ta ram pelo so nho de uma só Amé ri ca. Si món
Bolívar talvez tenha sido a maior expressão dessa
luta. Mas, aqui no Brasil, existiu Juscelino Kubitscheck, apenas para lembrar essa figura extraordinária, com sua operação pan-americana. Mais recentemente, houve o Mercosul, iniciado no Governo do
Pre si den te Sar ney. Hoje, o Pre si den te Fer nan do Henrique Cardoso empunha essa bandeira com destemor e com muito amor, na compreensão de que a
economia cada vez mais regionalizada tornará a
Amé ri ca e par te des te con ti nen te cada vez mais for te.
Penso no Mercosul como um só mercado, penso na ampliação do nosso mercado interno. Devemos
nos for ta le cer para na ve gar nes tes tem pos de glo ba lização cada vez mais acirrada.
Ou tro dia – lem bro bem –, o Ca na dá que ria co lo car vaca louca em nos so pas to, e isso o des ti no re ver teu, sem dúvida alguma, a favor do Brasil. Volta e
meia, ressurgem na mídia certos batuques de algumas organizações não-governamentais contra a navegabilidade dos rios Tocantins/Araguaia e Paraná/Paraguai, secularmente navegados, a pretexto de
se proteger o meio ambiente. Na verdade, às vezes,
essas organizações não-governamentais estão a
proteger os produtos americanos da competição dos
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nossos produtos agrícolas, entre os quais se destaca
a soja.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tudo isso
acontece – volto a repetir – sem agressão ao nosso
meio ambiente, numa demonstração de que o desenvolvimento auto-sustentado e racional é realmente a
melhor solução para os nossos problemas.
Fico feliz, portanto, e informo que o Estado de
Mato Grosso do Sul está à espera da visita do Presidente Fer nan do Hen ri que Car do so para, jun to co nosco e com a sociedade sul-mato-grossense, cortar a
fita de inauguração dessa ponte, concretizando mais
um sonho do Estado em direção ao seu grandioso
progresso e desenvolvimento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a pa la vra ao emi nen te re pre sen tan te de Mi nas Ge rais, Senador Francelino Pereira, por 20 minutos.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Senadores, ao contrário do meu amigo, Senador Ramez Tebet, que veio a esta tribuna para comemo rar uma re a li za ção de gran de ex pres são na sua re gião, no seu Estado, de interesse de todo o Brasil, ve nho para es tra nhar, para re cla mar e ma ni fes tar a nos sa inconformidade com o tratamento dado a um Esta do que tem merecido, ao longo de sua história, até o
dia de hoje, consideração e respeito, até mesmo por
ter contribuído para a independência e a nacionalidade deste País.
Venho lamentar que, por circunstâncias dificilmente explicáveis, o nosso Estado, a nossa capital, a
nos sa fas ci nan te Belo Ho ri zon te, vem sen do ex clu í da
de um programa do Governo Federal sem uma explicação que possa convencer 18 milhões de mineiros
que vi vem em 900 ci da des, o ma i or Esta do cen tral do
Brasil , um Estado merecedor da consideração do
Brasil inteiro.
La men to e já trans mi ti esse meu sen ti men to aos
níveis de Governo, sobretudo ao Palácio do Planalto.
Ainda na primeira hora, no primeiro instante, quando
surgiu a notícia, manifestei desta tribuna a nossa inconformidade pelo fato de Minas não estar sendo incluída no plano de urbanização de vilas e favelas, no
va lor de R$ 700 mi lhões e des ti na do a três ca pi ta is do
Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. É a primeira vez que vejo, quando se trata dos grandes cen tros do País no que tange aos seus problemas mais
difíceis, a não-inclusão da ca pi tal Belo Ho ri zon te e de
sua região metropolitana, hoje com quase três milhões de habitantes.
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Por isso mesmo, Sr. Presidente, organizamo-nos em Mi nas, não ape nas para apro var ou apla u dir, mas também para manifestar inconformidade e
con de nar ex clu sões, que o es pí ri to, a his tó ria e o povo
de Minas não aceitam.
No dia 22 de fevereiro passado, ocupei esta tribuna, para dizer que Minas não pode e não deve ser
excluída do Programa de Urbanização de Favelas.
Fiz esse alerta no mes mo dia em que foi anun ci ado que o programa, que sequer tinha nome oficial,
seria sub me ti do ao Pre si den te da Re pú bli ca. No Congresso Nacional, a minha voz foi a primeira que se le vantou, em nome do meu Estado, contra a exclusão
da nossa Belo Horizonte.
Hoje, sabe-se que o nome do programa é Brasil
Le gal. Dos R$700 mi lhões que lhe se ri am des ti na dos,
parte do Fundo de Combate à Pobreza e parte do
Banco Mundial, R$240 milhões iriam para o Rio de
Janeiro, e os R$460 milhões restantes seriam distribuídos entre São Paulo e Salvador.
Reitero, aqui, o que afirmei naquela ocasião.
Não sou con tra a des ti na ção de re cur sos para ur ba ni zar favelas nas três grandes cidades brasileiras; ao
contrário, sou literalmente a favor. O que considero
absurdo, intolerável mesmo é a exclusão de Belo Horizonte, como se os pro ble mas de fa ve li za ção da ca pital mineira não tivessem a mesma gravidade, a mesma dimensão e a mesma urgência daquelas três
grandes cidades brasileiras.
Registro, com enorme satisfação, a clara e veemente manifestação do arcebispo metropolitano de
Belo Horizonte, Cardeal Dom Serafim Fernandes de
Araújo, em favor da inclusão de Minas no programa
Brasil Legal. Durante a tradicional Missa da Unidade,
relativa à Semana San ta, ofi ci a da no Mi ne i ri nho, Dom
Serafim criticou duramente a exclusão de Belo Horizonte e manifestou a esperança de que os mais necessitados não sejam prejudicados.
Belo Horizonte, Sr. Presidente, está pronta para
receber os recursos. O projeto de reurbanização do
Aglomerado da Serra, a um custo de R$130 milhões,
poderá atender a 46 mil favelados que vivem em con dições subumanas. Já o projeto de reurbanização do
Taquaril, a um cus to me nor, de R$80 mi lhões, po de ria
de vol ver a ci da da nia e as con di ções hu ma nas de mo radia a pelo menos 30 mil habitantes.
E o Banco Mundial, um financiador a fundo per dido de parte do custo do programa Brasil Legal, conhece de perto a capacidade de Belo Horizonte e de
seus téc ni cos para im plan tar es ses pro je tos. Afi nal, já
concedeu um financiamento de R$4 milhões para im -
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plantar o projeto de urbanização da Vila Senhora dos
Passos.
O pro je to foi ado ta do pelo Bird como pa drão téc nico e fonte de referência para financiamentos da
mesma natureza a outros centros urbanos.
Srªs e Srs. Se na do res, em meu pro nun ci a men to
de 22 de fevereiro, o primeiro de todos no Congresso
Nacional, manifestei a expectativa de que a inclusão
de Belo Horizonte no programa de reurbanização de
favelas será o resultado de uma mobilização suprapartidária de todas as lideranças políticas de Minas.
Naquela ocasião, mencionei o exemplo da
não-inclusão de Minas no Programa IDH-14, destinado a combater a miséria e a pobreza em 14 dos 27
Estados da Federação.
Segundo a versão original do Programa, seriam
atendidos aqueles Municípios que registrassem o
menor Índice de Desenvolvimento Urbano – IDH, me dido pelas Nações Unidas, que varia de um a zero.
Esse índice mede os avanços de um país com base
em três dimensões: esperança de vida ao nascer,
educação e Produto Interno Bruto – PIB per capita.
Quanto mais pró xi mo do nú me ro um for o ín di ce, mais
alto é o desenvolvimento humano do país.
Na que la oca sião, Mi nas fi cou de fora do IDH-14.
Ninguém considerou a existência do Vale do Jequitinhonha, com seus 86 Mu ni cí pi os, que a cada ano en frentam a dura batalha contra a seca e sobrevivem à
custa de muita determinação e espírito de resistência
de seu povo.
Ninguém percebeu que uma extensa área do
norte de Minas, que reúne 55 Municípios, faz par te da
Sudene justamente porque enfrenta as mesmas
agruras da estiagem e do subdesenvolvimento dos
Estados nordestinos.
A exclusão de Minas mobilizou a representação
mineira no Congresso e gerou o di re i to à nos sa in dignação.
Foi uma manifestação unânime, vigorosa e suprapartidária, que salientou a unidade das lideranças
políticas mineiras.
O resultado foi o que todos sabemos: o IDH – 14
foi rebatizado para Projeto Alvorada, incluindo todos
os Municípios com IDH inferior a 0.500. O Projeto
Alvorada está sendo implantado em todo o País. De
grande dimensão, examinado, discutido e implantado
por diversos órgãos do Governo Federal e, consequentemente, com a maior repercussão nas pequenas cidades brasileiras.
Naquele momento, ficaram de fora apenas os
Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato
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Grosso do Sul, que não têm nenhum Município com
essa classificação.
Dos 389 novos Municípios incluídos, 275 pertencem ao Estado de Minas Gerais. Fez-se justiça.
E a mobilização que estou defendendo não
deve alcançar apenas as lideranças políticas e adminis tra ti vas de Belo Ho ri zon te. Deve ser um mo vi men to
de Minas Gerais, de suas lideranças mais expressivas, quaisquer que sejam suas vinculações partidárias ou político-ideológicas.
O exemplo que nos dá o cardeal Dom Serafim
Fernandes é bem ilustrativo dessa mobilização a que
me re fi ro, e que deve sen si bi li zar to das as for ças po lí ticas, administrativas, sociais e empresariais de Minas Gerais.
Repito: a periferia de Belo Horizonte, as favelas
de Belo Horizonte e da extensa região metropolitana
não diferem desses aglomerados nas outras grandes
ci da des bra si le i ras como Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo.
Por essa razão, qualquer iniciativa de recuperar
essas áreas peca pela omissão e pela discriminação
se dela for excluída Belo Horizonte.
Essas ra zões, Sr. Pre si den te, é que me tra zem a
esta tri bu na. La men to que o faça para tra tar de as sun to in ter no de um Esta do, mas não se pode com pre en der que, na hora em que se realiza esse programa de
combate às desigualdades sociais nas favelas, recursos sejam destinados ao eixo Rio-São Paulo, como
sem pre se fez no pas sa do, acres cen te-se a ci da de de
Salvador, mas não se inclua Belo Horizonte. Aqui deixo o meu apla u so pela in clu são da ca pi tal ba i a na mas
também o meu protesto, a minha inconformidade, a
minha mani fes ta ção de re pul sa pela ex clu são de Belo
Horizonte, cidade onde iniciei minha vida pública
como candidato a vereador.
Por tudo que acontece na vida pública e na vida
econômica e social de Minas Gerais, Belo Horizonte
não pode e não deve ser excluída de qualquer política
que se destine à melhoria das dificuldades do povo
que vive em mais de 300 favelas em estado de miséria absoluta, pobreza e abandono.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Moreira Mendes por 20 minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, no final de mês passado, o eminente De putado Federal Expedido Júnior, do meu Partido, o
PFL, e do meu Estado, propôs na Justiça Federal, na
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Secção de Bra sí lia, uma ação po pu lar con tra o Ban co
Central do Brasil.
A ação, que tem o pedido de liminar, solicita
àquela Justiça especializada a suspensão do ”pagamento das parcelas da dívida mensal do Estado de
Rondônia para com o Banco Central do Brasil, que
até o próprio Dr. Emílio Fraga Neto reconhece nada
terem de justas, e que chegariam, em maio de 2028,
à cifra assustadora de R$95,5 milhões por mês, se a
es po li a ção se guis se em fren te, fe bril e de sen fre a da“.
Além disso, o Deputado Expedito Júnior pede,
também, ”o reconhecimento da responsabilidade do
Interventor e, conseqüentemente, do Banco Central
do Brasil (...) pelos danos causados aos rondonienses, por intermédio do Regime de Administração
Especial Temporária – o Raet – no Banco do Estado
de Rondônia S/A – Beron“.
Mais ainda, em sua ação o autor pleiteia ”a rediscussão em globo de todas as suas cláusulas ou a
nulidade do contrato firmado pelos gestores do Regime de Administração Especial Temporária do Banco
Central do Brasil com o Beron“.
Fez o Deputado Expedido Júnior o que, na minha opinião, deveria o governo do Estado de Rondônia ter feito há muito mais tempo, razão por que endosso integralmente aquele documento subscrito
pelo Deputado, porque o contrato de renegociação
das dívidas do liquidado Banco do Estado de Rondônia não consultou jamais os interesses do seu povo,
constituindo-se, portanto, como se lê na inicial da
ação a que me re fe ri, num con tra to ”le o ni no, da no so e
le si vo aos in te res ses do Esta do de Ron dô nia, por não
ter mais a mínima sus ten ta ção nos pla nos do con sentimento, da idoneidade, da possibilidade material, da
moralidade e da liberdade de contratar“.
Pede, finalmente, a peça inaugural formulada
pelo ilustre Deputado ”o ressarcimento ao Governo
de Rondônia do total das parcelas já desembolsadas
em favor do Banco Central do Brasil, com a correção
mais ampla cabível, como forma mínima de reparação civil pelos danos causados a toda uma sociedade, ví ti ma in de fe sa dos ges to res do Re gi me de Admi nistração Especial Temporária (...)“
Toda esta situação, Sr. Presidente, contra a qual
recorre à Justiça o autor, tem início, na verdade, na
gestão do ex-Governador Valdir Raupp de Matos, em
1995, quan do, sob a res pon sa bi li da de do Ban co Central do Brasil, e a pedido da que le en tão Go ver na dor, o
Banco do Estado de Rondônia sofreu intervenção,
denominada tecnicamente de Regime de Administração Espe ci al Tem po rá ria, com o es co po de sa ne ar ou
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liquidar a instituição, nos termos do Decreto-Lei nº
2.321/82.
Uma Comissão Especial Multidisciplinar do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, nomeada
pelo seu Presidente, Dr. Amadeu Machado, para pro ceder à análise da situação econômico-financeira do
Banco do Estado de Rondônia S/A, no período de
gestão em Regime de Administração Especial Temporária, de responsabilidade do Banco Central do
Brasil, chegou a conclusões estarrecedoras.
Entre 31 de dezembro de 1994 a 30 de junho de
1998, o patrimônio líquido do Banco do Estado de
Rondônia passou de positivo (R$2.190.145,24) para
negativo, atingindo R$489.495.358,85. A esse valor
foram acrescidos – pasmem! – mais R$3.588.361,16
de mul tas apli ca das ao Ban co do Esta do de Ron dô nia
pelo próprio Banco Central, porque o interventor, designado pelo mesmo banco, não fa zia che gar ao Ban co Central as informações sobre o Banco do Estado
de Rondônia que aquele solicitava.
Feitas essas contas, chegou àquela Corte de
Contas Estadual a conclusão de que o prejuízo causa do pela ges tão dos Inter ven to res do Ban co Cen tral,
no Re gi me de Admi nis tra ção Espe ci al Tem po rá ria imposta ao Beron, foi da ordem de R$345.480.843,62,
em valores atualizados somente até 23 de agosto de
1999.
Este é o resultado da Administração Especial
Temporária do Banco Central do Brasil, que deveria,
nos termos da lei, ter saneado ou liquidado o Beron
na épo ca cer ta e não pror ro gar a sua ago nia fi nan ce i ra, de i xan do a con ta para o povo de Ron dô nia pa gar.
Constatada a impossibilidade de sanear o Banco, deveriam os gestores da Administração Especial
tão-somente, como disse o Deputado na sua ação,
”solicitar a decretação da liquidação extrajudicial, na
forma prevista no art. 11 do Decreto-Lei nº 2.231/87“.
Em vez disso, prorrogaram sucessivas vezes o Regime de Administração Temporária, dando tempo para
que os prejuízos aumentassem, como ficou demonstrado pelo Tribunal de Contas do Estado.
E por que não li qui da ram o Ban co do Esta do, se
não era possível saneá-lo? Conforme disse recentemente o Presidente do Banco Central, Dr. Armínio
Fraga, em esclarecimentos prestados à Comissão de
Assuntos Econômicos desta Casa, porque as prorrogações havidas no Regime de Administração Especial Temporária das instituições financeiras de Rondônia teriam acontecido devido a ”pressões políticas“.
Aviso anterior do Ministro Interino da Fazenda, Pedro
Parente, esclareceu que, embo ra hou ves se empenho
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dos ges to res do Re gi me Espe ci al para o sa ne a men to
tem pes ti vo do Ban co do Esta do de Ron dô nia, a ori en tação recebida foi para aguardar inicia tivas do Governador do Estado.
E quem era o Governador do Estado, à época?
Era Valdir Raupp de Matos, de novo o mesmo Valdir
Raupp de Ma tos que tan tos pre ju í zos e pro ble mas ca usou a Ron dô nia e a seu povo! O mes mo que des vi ou
recursos de convênios com os Ministérios da Saúde,
dos Trans por tes, da Edu ca ção, do DNER, da Su fra ma
e do Planafloro.
Trata-se do mesmo ex-Governador, que, entre
outras coisas, saqueou a Ceron – Centrais Elétricas
de Rondônia – e sacou R$1,9 milhão do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço de 4.562 servidores
do Estado, desviando parte desses recursos para
duas contas par ticulares, aber tas pelo seu cu nha do e
ex-Chefe da Casa Civil, José de Almeida, de onde,
posteriormente, os recursos desapareceram.
Trata-se, em síntese, do mesmo Valdir Raupp
que, em quatro anos de mandato, levou Rondônia ao
caos! Ao abismo! À quase insolvência!
Pois bem, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, vol tan do ao caso do Be ron, os ges to res do RAET,
em vez de sanear o Banco, como era de sua obrigação, numa associaçãoespúria e – eu di ria – até cri mi nosa com o ex-Governador, levaram o Banco de Ron dônia à falência, em virtude de ”fraudes administrativas“, apontadas pela Comissão Especial do Tribunal
de Contas.
Os gestores do Banco Central, em conluio com
o ex-Governador, levaram o Beron à falência e, pior
que isso, de i xa ram o Esta do com uma dí vi da ile gí ti ma
e impagável. O Governo, agora sob o comando seguro de José Bianco, vem fazendo mensalmente o pagamento, e o povo de Rondônia ainda vai continuar
pagando por mais 28 anos.
E mais, Srªs e Srs. Senadores, segundo o atual
Presidente do Banco Central, a deficiência patrimonial do Banco do Estado de Rondônia, no final do primeiro mês do Regime de Administração Especial
Temporária, era de R$30,6 milhões. Em dezembro de
1998, a participação da dívida no Banco, de R$566,4
milhões, na dí vi da fun da da do Esta do, de R$1,218 bi lhão. Agora, em 31 de dezembro de 2000, depois de
pagas várias parcelas da dívida, essa participação
havia aumentado de 46,5% para 48,85%, atingindo o
valor nominal de R$657 milhões.
Essa é a situação com que lutam a administração do Governador José Bianco e o povo de Rondônia, pro fun da men te sa cri fi ca do pela desastrosa situa-
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ção a que foi conduzido pela intervenção do Banco
Central e pelo ex-governador Valdir Raupp.
É por isso que desejo saudar e manifestar in tegral apo io à ação po pu lar pro pos ta pelo emi nen te De putado Expedito Júnior. Ela certamente irá redimir o
sofrido povo de Rondônia do terrível jugo que lhe foi
imposto sem qualquer possibilidade de defesa. Creio
nisso, porque, como disse o nobre Deputado em sua
ação, citando o camponês prussiano que lutava contra a pre po tên cia do rei, ”ain da há Ju í zes em Ber lim“.
Era o que ti nha a re gis trar nes ta tar de, Sr. Pre si dente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Moreira Mendes, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Pas samos às comunicações inadiáveis.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Saturnino. S. Exª dispõe de 5 minutos para o seu pro nunciamento.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB RJ. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os jornais de
hoje noticiam a demissão do Embaixador Samuel Pinheiro Gu i ma rães do Insti tu to de Pes qui sas do Ita maraty. As razões dessa decisão, a meu juízo absolutamente infeliz, teriam sido as declarações externadas
por S. Exª em sucessivas oportunidades, uma das
quais na Comissão de Assuntos do Senado, contrárias à adesão do Brasil à Alca, Área de Livre Comércio
das Américas.
Sr. Presidente, essa notícia me causa, ao mesmo
tempo, tristeza profunda e uma inconformidade absoluta. E, desta tribuna, quero aproveitar este espaço de
tempo restrito para manifestar o meu protesto.
O Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães é
uma figura do maior respeito, pela sua seriedade,
honradez e competência, pela sua vida de serviços
pres ta dos à Na ção bra si le i ra, uma vida de fun ci o ná rio
exemplar do Brasil. S. Exª não merece essa decisão,
que não honra também a biografia do Ministro Celso
Lafer.
Sr. Pre si den te, além dos mo ti vos li ga dos à fi gu ra
emérita do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães,
essa decisão é errada também por duas outras razões não menos importantes. Uma, é que o ingresso
do Brasil na Alca, Área de Livre Comércio das Américas, não pode ser equiparado a outros acordos inter-
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nacionais de que o Brasil tem participado. Na verdade, trata-se de decisão que envolve riscos enormes
para a subsistência e até para a sobrevivência da
economia brasileira e da própria Nação brasileira, tal
a disparidade de poderes e de produtividade que se
vão colocar em vasos comunicantes com uma decisão que seria gravíssima para o Brasil.
Por conseguinte, tal a gravidade do assunto em
pauta, constitui, na verdade, dever de todo cidadão bra sileiro pronunciar-se a respeito disso. O Embaixador
não pode ser punido porque se pronunciou, na medida
em que este é um dever todo cidadão brasileiro.
Sr. Presidente, estou apresentando hoje um pro je to de de cre to le gis la ti vo ins ti tu in do o ple bis ci to co incidente com a eleição do ano próximo para que a população brasileira se pronuncie a respeito da Alca.
Ademais, Sr. Presidente – só para encerrar -,
além dessa razão, a demissão passa por cima de um
princípio fundamental, que é o princípio da independência acadêmica. O embaixador presidiu um instituto de pesquisas e o compromisso fundamental do
pesquisador é com a verdade, não é com razões de
Estado. Não pode ser invocada aqui nenhuma ética
de compromissos, de conseqüências weberiana, Sr.
Pre si den te. O em ba i xa dor di ri gia uma en ti da de de cunho aca dê mi co que tem por ob je to pro du zir es tu dos e
análises. Por conseguinte, ele não pode, não podia,
não poderia ser cerceado na sua liberdade de ação
de natureza acadêmica.
Por es sas ra zões to das, fica aqui o meu pro tes to
e a minha afirmação de que essa decisão absolutamente não honra a biografia do Ministro Celso Lafer.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra, para uma comunicação inadiável, ao
Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente e nobres colegas, para muitos a Semana Santa já passou, foi na semana passada. Confesso, porém, que para mim ela não passou.
Eu até diria que continuo no Horto das Oliveiras, tal é
a apreensão, tal é a preocupação, tal é o estado em
que, nos últimos dez, quinze dias nos encontramos.
Peço perdão ao meu Líder, Renan Calheiros,
por que acho que ele sen tiu, du ran te a se ma na pas sa da, o estado em que eu me encontrava. Peço perdão
ao Senador Ramez Tebet, aos meus colegas, mas
para mim eu ainda me encontro no Horto das Oliveiras. Digo isso porque na última semana alguém foi à
tribuna e comparou o nosso partido, o PMDB, à Sudam ou a coisa semelhante – aqui, neste plenário.
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Confesso, Senador Iris Rezende, que todos esses acontecimentos vêm se acumulando em meu
pensamento. Comparar o PMDB a isso ou àquilo, o
PMDB de tantas lutas, de trinta e poucos anos... Eu,
como presidente de uma secção do partido neste
País, isto é, o PMDB de Santa Catarina, senti-me
agredido. Senti-me de certo modo ofendido, porque
faço parte dessa instituição.
Numa igreja, seja ela ro ma na ou ou tra qual quer,
um bispo ou um pastor pode não seguir os ensinamentos da corporação, mas nem por isso toda a instituição será condenada.
Quando eu me deparo com esse quadro, quando
ouço es sas com pa ra ções, lem bro-me de que, em San ta
Catarina, todo mundo sabe a quem se dirige a referência quando se fala na mala preta. Se falar no partido da
mala pre ta, todo mun do sabe a quem es ta mos nos re fe rindo, principalmente em épocas eleitorais.
Passei a Semana Santa refletindo sobre esses
fatos. Vim do meu Estado esta noite, após ter ouvido
de pes so as, nas ruas, men ções ao meu pas sa do po lí tico. Mencionaram o fato de eu estar na vida pública
há muito tempo, de haver começado com vinte anos,
indo à Câmara dos Vereadores a cavalo; lembraram
que comecei a luta forjada e perguntaram se eu não
permitiria que se levantasse o tapete neste Brasil.
Fiquei me lembrando dos conselhos do meu ve lho amigo Pedro Simon, que tem sido meu conselheiro e já o foi quando fui candidato a Vice-Governador,
em 1986, em Santa Catarina. Tenho dito que Pedro
Simon tem sido para mim o que o apóstolo Pedro foi
para Cristo – Cristo dis se uma vez a Pe dro: ”Tu és pe dra e sobre esta pedra hei de edificar minha igreja“.
Tenho ouvido Pedro dizendo que não há saída para o
nosso partido a não ser levantarmos o tapete e darmos uma olha da por ba i xo, a não ser cor tar mos a pró pria carne, se for preciso.
O partido já deu exemplos ao Brasil. Já cor tamos a própria carne em várias oportunidades. Mas,
para passarmos a limpo nossa história, como diz Pedro Si mon, não há ou tra sa í da para o PMDB a não ser
concordarmos com as investigações. Vamos dar uma
olhada em tudo isso que se passa no Bra sil.
A campanha das mãos limpas: não seria essa a
saída? Será que não é por aí? Será que não temos
que sair deste Horto das Oliveiras? Será que não temos que partir para essa luta e di zer que é me lhor até
para o Pre si den te da Re pú bli ca? Será que não é bom
para Sua Excelência?
Se im pe dir mos isso – e no meu Esta do es tão di zendo que estou a impedir –, estaremos perdendo
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uma gran de opor tu ni da de. Nin guém per gun ta para os
meus ad ver sá ri os po lí ti cos por que não aju dam ou im pe dem ou co i sa que o va lha. To dos pe dem para o Ca sil do. ”Você não vai aju dá-los a dar uma olha da? Você
não permite isso? Você é da mesma classe? Você é
do mes mo je i to? Será que você fu giu da tua li nha, Ca sildo? O que está acontecendo com você?“ É o que
ouço das pessoas que me encontram na igreja, na
rua, em qualquer lugar. Acusam-me: ”Você nunca foi
assim, Casildo.“
Enfrentando uma situação como essa, deita-se
e não se dorme. Re fle ti mos, Se na dor Ra mez Te bet, ficamos pen san do no que fa zer. Já dis se ao Pre si den te
Jader na semana passada e hoje, novamente, disse-lhe num telefonema: ”Jader, licencie-se do partido.
Faça isso, Jader. Cuide da instituição para a qual foi
eleito pela maioria do Senado. Vamos fazer com que
se olhe por tudo isso. Passe ao Maguito. O Maguito é
Vice-Presidente.“
Em setembro, teremos convenção nacional do
PMDB. O nos so par ti do terá con ven ção es ta du al agora em todos os Estados, no dia 20 de maio. Vamos
conferir isso. Em setembro, vamos ter eleição nacional para es co lha da di re ção que pre gue a li nha de Pe dro Simon para termos candidato próprio à Presidência da Re pú bli ca. Já lan ça mos Pe dro Si mon em San ta
Catarina.
Já encerro, Sr. Presidente, mas tinha que fazer
essa comunicação.
Será que es ta mos ain da no Hor to das Oli ve i ras?
Temos sido esbofeteados desde a semana passada.
Esbofeteados durante a Semana Santa. Continua a
Semana Santa para nós. Vamos sair disso ou não?
Sem pre te nho dito: o nos so par ti do já pas sou por vá ri os momentos, Presidente Jader Barbalho. Passamos
por váriasvicissitudes na vida po lí ti ca de 30 e pou cos
anos. Já temos mais que a idade de Cristo. Caímos,
mas levantamos.
Vivo dizendo que, embora a Semana Santa tenha passado, acredito na ressurreição, nem que seja
depois do terceiro dia.
Com essa manifestação – perdoe-me o pre sidente do meu partido –, peço que assuma o Senador
Maguito. Esse é o apelo que faço ao presidente do
meu partido.
Perdoe-me, Ja der, mas te mos que pas sar o Bra sil a limpo. Que isso seja bom para o Presidente da
República, que seja bom também para o PFL, que
seja bom para a Nação brasileira, que seja bom para
os políticos, para que sejamos, na verdade, aquilo
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que a própria pa la vra diz: ho mens pú bli cos. O ho mem
público tem que ser um livro aber to.
Caso não façamos isso, pesará sobre o Presidente da República o estigma de que impedimos que
se olhasse o que se passa neste Governo, no todo
deste País, inclusive no que diz respeito a Sua Excelência. Se não encontrarmos nada, será muito melhor! Estaremos dando uma certidão negativa e Sua
Excelência passará para a História.
Penso que essa é a grande saída, Senador Jader Bar ba lho! Esta é a gran de sa í da, no bres co le gas!
Quero dizer que não poderia ficar com isso na
garganta, algo que já me aflige há quinze dias. Não
poderia guardar em meu peito esse sofrimento. Imagino como é o Horto das Oliveiras! Imagino pelo que
passa o nosso partido! Perdoe-me meu Líder, perdoem-me meus colegas, mas não podemos mais
agüentar isso.
Fui intimado neste final de semana, por meio da
imprensa, pelo líder das oposições, Senador José
Eduardo Dutra. S. Exª disse: vou procurar o Senador
Casildo!
Apresento-me. Se ainda houver lugar, subscreverei, a fim de passarmos isso a limpo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra, pela ordem, ao Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, que ro agradecer a gentileza a V. Exª e fa zer um ape lo aos
eminentes colegas que compõem a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que aqui estão na
sua grande maioria, para ama nhã, às 10 ho ras, na re união ordinária, ali comparecerem porque temos assunto da maior importância para ser decidido.
É o apelo, o convite que faço aos eminentes co legas, com os agradecimentos a V. Exª.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra a V. Exª.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Antes
de conceder a palavra a V. Exª, tenho que concedê-la
ao Se na dor Ma gui to Vi le la, que es ta va ins cri to an te ri-
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ormente. Posteriormente, concedê-la-ei a V. Exª e da rei por encerrada a lista de oradores para comunicações inadiáveis.
Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje a
esta tribuna para manifestar a minha alegria por mais
uma vitória alcançada pela bela cidade de Goiás em
sua caminhada para tornar-se Patrimônio Histórico
da Humanidade. A candidatura da nossa querida Go iás Velho, antiga capital do meu Estado, foi aprovada
por unanimidade pelo Comitê do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, o ICOMOS, órgão da
Organização das Nações Unidas.
Trata-se do passo decisivo para que a Unesco
faça o anúncio final do resultado, o que dever ocorrer
no pró xi mo mês de ju nho. O co mi tê, que apro vou a in dicação da cidade de Goiás, é composto por representantes de mais de 70 países, que foram unânimes
em apon tar a ci da de de Go iás como Pa tri mô nio His tó rico da Humanidade.
Esse fato re ves te-se de gran de im por tân cia nessa luta que é de todos os goianos. Se porventura a
can di da tu ra de Go iás ti ves se sido re cu sa da ago ra, teríamos que esperar mais quatro ou cinco anos para
pleitear novamente essa importante distinção.
A candidatura da cidade de Goiás ao título de
Patrimônio Histórico da Humanidade foi um projeto
iniciado há quatro anos, quando tive oportunidade de
go ver nar o Esta do de Go iás. Tra ta-se de um pro ces so
árduo, che io de mi nú ci as, que tem ob ti do êxi to gra ças
à adesão maciça de toda a sociedade goiana ao projeto e ao apoio que recebemos de instituições em
todo o Brasil, inclusive do Congresso Nacional, que
formalizou, no ano passado, apoio ao pleito goiano.
A ascensão da cidade de Goiás ao seleto grupo
de nove cidades que contam com o mesmo título no
Bra sil con tri bu i rá para o au men to do tu ris mo no Mu ni cípio e ampliará sensivelmente a proteção aos bens
históricos e cul tu ra is que ela guar da em sua es tru tu ra.
Esse, talvez, seja o grande objetivo e o maior mérito
da Unesco, que, desde 1972, desenvolve um esforço
fantástico para a valorização de bens que são referência histórica para os povos.
Cumprimento todos os cidadãos vilaboenses,
cumprimento todos os goianos por mais essa grande
conquista nessa caminhada. Registro os meus votos
de confiança absoluta de que, em junho, poderemos
assistir à aclamação final que irá referendar a cidade
de Goiás como Patrimônio Histórico da Humanidade.

ABRIL 2001
06180 Quarta-fe i ra 18

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agradeço o apoio do Congresso Nacional, especialmente dos dois brilhantes e ilustres Senadores de
Goiás, Iris Rezende Machado e Mauro Miranda, que
tanto contribuíram, durante o período em que governei o Estado, para que Goiás se transformasse em
uma das cidades Patrimônio da Humanidade. Agradeço, enfim, a todas as instituições que apoiaram
essa luta e com ela têm contribuído. Falo, inclusive,
em nome dos demais Senadores de Goiás, Iris Rezende e Mauro Miranda, que, oportunamente, também irão se manifestar a respeito dessa grande con quista de Goiás.
Para encerrar, Sr. Presidente, a preservação da
história e dos monumentos da nossa querida Goiás
significará a perpetuação de uma parte im por tan te da
história de nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Amir Lando, último orador
inscrito para uma comunicação inadiável.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sempre pautei a
minha vida pública buscando a coerência razoável.
Não se pode buscar nada absoluto, mas o esforço de
cada um deve atingir uma identidade entre o pensamento e a ação.
Como Senador da República, estreei no Congresso Nacional representando o Estado de Rondônia, de que me orgulho, fazendo o possível para representá-lo melhor.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fui in cum bido de uma tarefa muito superior aos meus limites e
minha capacidade: ser Relator da CPI do PC. Foram
dias de profunda e extrema solidão, em que o investiga dor, lon ge do es tré pi to, lon ge do pa lan que, bus ca a
verdade em um compromisso superior com a sociedade brasileira, recebendo as pressões de todos os
lados, dos de cima e dos debaixo, do Governo e do
povo. Mas investigar sem parti pris, sem a preconcepção que denuncia sem prova e condena quem
não tolera; investigar tendo como soberania ape nas a
verdade é uma tarefa difícil, sobretudo em termos de
Parlamento, quando o aspecto político, as facções
antecipam decisões e preconizam condenações muitas vezes injustas, impróprias e inconseqüentes.
Sr. Presidente, tinha que fazer eu, dentro do
tempo restrito que me é conferido, essas breves con siderações para dizer que aqui mesmo, nesta Casa,
quando indicado Relator da CPI do PC, vozes contrárias se levantaram, questionando como um Senador
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des co nhe ci do de um Esta do in ci pi en te po de ria le var a
cabo uma tarefa tão difícil como aquela, de relatar e
conduzir a investigação na condição de juízo, de instrução. E aqui respondia: Sou, sim, desconhecido e
de um Estado que não ainda tem o respeito no concer to na ci o nal, mas de son ra do ja ma is. E sem pre honrei minha palavra. E aqui afirmei, por uma questão de
princípio, sem preconcepção, sem querer escandalizar, porque a Comissão deve investigar sem escandalizar, colocando a verdade ao conhecimento público e punindo os eventuais culpados.
Honrando a minha palavra, pois disse que não
poderia, por uma questão de princípio, impedir as inves ti ga ções – em bo ra já ti ves se fe i to, no dia 4 de abril,
um ofício co mu ni can do o meu apo io ir re vo gá vel às investigaçõessérias e necessárias –, com ple men to, de
for ma de fi ni ti va e for mal, a lis ta. Eu dis se que se ria mi nha a 27ª assinatura, e não poderia desonrar a mim
mesmo e renegar a minha palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Srªs e
Srs. Senadores, antes de passar à Ordem do Dia a
Pre si dên cia sen te-se na obri ga ção de trans mi tir in formação relevante ao Plenário do Senado Federal.
Ontem, eu e o Senador Edison Lobão, 1º Vice-Presidente da Casa, fomos informados pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Carlos Wilson, de que a Comissão de Inqué ri to des ti na da a in ves ti gar pos sí vel vi o lação no painel eletrônico do Senado Federal estava
concluindo os seus trabalhos e havia chegado efetivamente à apuração dos fatos, com laudo da Universidade de Cam pi nas e com de po i men tos de fun ci o nários do Senado Federal.
Acertamos com o Sr. 1º Secretário que o relatório, que será entregue formalmente a S. Exª pelo Presidente da Comissão de Inquérito amanhã, quarta-feira, geraria, a seguir, os desdobramentos re comendados pela Comissão.
Entretanto, Srªs e Srs. Senadores, como Presidente do Senado, fui surpreendido por noticiário da
televisão que dava informações a respeito do episódio. E mais, ao chegar a esta Casa, fui abordado por
jornalistas para que me manifestasse sobre o assunto, já parcialmente do conhecimento da imprensa.
Resolvi, então, solicitar do Presidente da Comissão de Inquérito, Dr. Dirceu Matos, Consultor-Geral do Senado, informações sobre o assunto,
pois, a partir daquele mo men to, sen tia-me obri ga do a
conhecê-lo, como Presidente da Casa e por ter sido
instado pela imprensa e por colegas Senadores. Evidentemente, os detalhes do relatório se rão en tre gues
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pela Comissão ao Sr. 1º Secretário, que deverá dar
conhecimento ao Senado Federal e ao público das
providências a serem tomadas.
Mas devo informar à Casa que o Dr. Dirceu entregou-me cópia do relatório da Unicamp que confirma que o pa i nel do Se na do foi vi o la do no dia 28 de ju nho do ano pas sa do e que o tra ba lho de vi o la ção teve
desdobramento até o dia 30, quando foram retirados
os da dos que re gis tra vam a vi o la ção do pa i nel do Se nado. E, mais do que isso, entregou-me depoimentos
de ser vi do res da Casa la men ta vel men te con fes san do
o episódio. O operador do sistema e a Srª ex-Diretora
do Pro da sen con fes sa ram à Co mis são to dos os de ta lhes dessa operação, que envolveu outros servidores
do Senado e um operador da empresa mantenedora
desses painéis.
Efetivamente, pelos depoimentos que tive opor tunidade de ler, o painel do Se na do foi vi o la do. O voto
das Srªs e dos Srs. Senadores, de acordo com o depoimento, passou a ser de conhecimento das pessoas que se en vol ve ram no epi só dio. Mas não de cli na rei
aqui, até porque me sin to, de cer ta for ma, cons tran gido, o nome dos Parlamentares envolvidos nesse epi sódio.
Por isso mesmo dou esta informação, que será
complementada amanhã, quando a Comissão entregará o relatório, com as recomendações devidas.
Pedi ao Presidente da Comissão, por um dever
de mínima responsabilidade, que fosse ouvida a
Advocacia do Senado, para que não fosse cometido,
em momento algum, nenhum deslize de natureza legal nesse episódio. Mas lamento profundamente informar, como anteriormente informei, que os técnicos
da Unicamp nos haviam dito que o painel do Senado
era vulnerável.
E ago ra la men to pro fun da men te di zer que o la udo con fir mou essa con clu são. E, mais do que o la u do,
houve o depoimento dos funcionários perante a Comissão, assinado, que confessaram que eles participaram dessa operação.
Era esta a comunicação que eu queria fazer ao
Senado Fe de ral, sem emi tir ju í zo de va lor nes ta opor tunidade, porque entendo que o Presidente do Senado só pode lamentar, neste momento, que uma decisão da maiorimportância para esta Casa pudesse ter
um desfecho dessa natureza.
Quero dizer ao Senado que, naquela oportunidade, fui procurado pelos Senadores Luiz Estevão e
Renan Calheiros, que pleiteavam que, como Líder do
PMDB, eu requeresse que a votação fosse feita pelo
sistema tradicional. Aqui está o Senador Renan Ca-
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lheiros e também outros Senadores que me abordaram. E eu dis se que me re cu sa va, por que con si de ra va
um absurdo aceitar uma especulação naquela hora
da votação. Fui procurado, como Líder, e solicitaram-me que não fosse usado o painel do Senado,
por que cir cu la va, durante a ses são, que os vo tos se ri am co nhe ci dos. Eu me re cu sei, por que aqui lo po de ria
ser entendido apenas como uma manobra do Líder
do PMDB para protelar a votação ou tumultuar o pro cesso.
Eu disse aos Se na do res Re nan Ca lhe i ros e Luiz
Estevão que não poderiam exigir de mim uma posição daquela natureza. Eu não ti nha ra zões nem mo ti vos para colocar em dúvida a utilização do painel do
Senado.
No entanto, lendo o relatório da Unicamp e os
depoimentos dos funcionários desta Casa, inclusive
da ex-Diretora do Prodasen, que contaram detalhes
mínimos dessa operação, lamento informar aos Srs.
Senadores e Senadoras que o Senado vivenciou e
está a vivenciar um episódio da maior gravidade.
Era a comunicação que eu desejava fazer.
Amanhã, o relatório da Comissão será entregue
ao Sr. 1º Secretário, com os desdobramentos inevitáveis que o resultado terá no Senado e nas demais
apurações.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra como
Líder.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Con cedo a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF. Como Líder. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo abordar, rapidamente, os dois temas principais que estão
sen do dis cu ti dos nes ta ses são. Pri me i ro, a co mu ni cação de colegas nossos, Senadores, que, tendo assinado a proposição de requerimento para a instauração de uma CPI, trazem ao conhecimento público a
idéia de que o número mínimo de Senadores exigido
para a composição de uma comissão parlamentar de
inquérito está sendo alcançado nesta tar de.
Com todo o respeito, Sr. Presidente, desejo ma nifestar àqueles que apuseram a sua assinatura que,
em primeiro lugar, o cabeçalho do documento propugnava por uma comissão parlamentar de inquérito
mista. Se esse raciocínio prevalecer, ainda não há as
assinaturas necessárias de Deputados. Se for mudado o objeto inicial da criação da comissão parlamentar de inquérito e se propugnar por uma comissão
parlamentar de inquérito apenas do Senado, desde
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logo quero registrar que disponho de um parecer jurídico, contratado oficialmente pelo meu Partido, o
PSDB, e, de posse dele, fiz consulta oficial à Consultoria Jurídica desta Casa, que me respondeu, de forma inequívoca, que, da maneira como está proposta,
com o seu objeto amplo, irrestrito e desconexo, essa
comissão parlamentar de inquérito estaria a ferir o
dispositivo constitucional.
Assim, Sr. Presidente, sendo seguido esse cami nho, de mo cra ti ca men te, como Lí der, fa rei uma consulta, um requerimento à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, para que ela seja ouvida sobre
esse aspecto.
Sr. Presidente, não entrando no mérito do parecer jurídico, pois haverá o momento próprio para ele,
devo di zer que a cri a ção de co mis são par la men tar de
inquérito é instrumento democrático, prevista na Carta Magna deste País. Usá-lo inadequadamente, confundindo uma comissão parlamentar de inquérito sobre objeto determinado e sobre assunto específico
com uma ampla devassa, em todos os aspectos, da
Administração Pública, do Executivo, do Legislativo
ou do Judiciário, significa usar mal o dispositivo cons titucional; significa, a meu juízo, portanto, conspirar
contra o próprio instrumento básico da democracia.
Vamos sustentar essa tese na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e, obviamente, se
for necessário, se hou ver nú me ro de as si na tu ras su ficiente – esse é um direito que nos cabe –, fa rei um re querimento para que a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania seja ouvida. Obviamente, discutiremos naquele fórum, com mais profundidade, essa
questão.
Com re la ção à se gun da ques tão, Sr. Pre si den te,
ao comunicado que V. Exª faz a esta Casa com serenidade, devo dizer que há duas semanas venho sen do acossado por informações, muitas vezes sem
agente específico, de que a violação do painel eletrônico, para que se obtivesse dele o voto de cada um
dos Senadores naquele dia 28, efetivamente tinha
sido feita, e mais, que eu havia sido incluído entre os
Senadores que estavam a solicitar esse ges to do Pro dasen.
Desde o primeiro instante, fui muito claro ao dizer que nunca vi nenhuma lista de computador, que
não fui informado sobre ela. Como Líder nesta Casa,
mantinha con ta to diá ri os com o Se na dor Anto nio Carlos Magalhães, que nunca me fez nenhuma consideração a esse respeito. Mas, de toda sorte, as especulações andavam.
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Hoje, há pouco, chegando ao plenário, fui informado não só do laudo da Uni camp – que pa re ce con firmar a extração de uma lista com os votos nominais
de cada um, que eu ainda não li, mas obviamente de verá ser apresentada –, mas também de um dos depoimentos da ex-Diretora do Prodasen dando conta
de que teria entregue a lis ta, por de ter mi na ção do então Pre si den te, que me te ria usa do como ins tru men to
dessa determinação.
Sr. Presidente, conheço a Drª Regina há muitos
anos. Tenho dela as melhores referências. Sempre
co lo quei isso pu bli ca men te. Nun ca tive da Drª Re gi na
nenhuma demonstração de má-fé ou de gesto antiético na sua con du ta, nos seus qua se trin ta anos de Se nado e nos seis ou sete que convivemos aqui. Nesse
episódio, não fui procurado por ela, não a procurei,
não so li ci tei, não me foi en tre gue, e a de sa fio ou qual quer cidadão a oferecer qualquer vírgula de prova de
que eu possa ter intermediado esse gesto.
Pri me i ro, se ria du vi dar da in te li gên cia, mi nha ou
de qualquer outra pessoa. Afinal de contas, ao que
parece, do que foi apurado, a votação já tinha sido re alizada. Portanto, no máximo, seria um gesto de curiosidade. Isso não modificaria, como não modificou, o
resultado da votação.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, tenho tido,
nesta Casa, uma postura muito clara, conhecida de
to dos os Par la men ta res, mu i to tran qüi la a esse res peito. Não tenho nenhuma razão para imaginar – e não
vou fa zer aqui con jec tu ras – por que o meu nome te ria
sido lembrado por essa ou aquela pessoa, por esse
ou aquele grupo. Qual a razão, qual o objetivo disso?
Volto a afirmar aquilo que disse quando uma revista
semanal publicou uma matéria sobre esse tema. Na
única ma té ria es cri ta sobre isso, tive oportunidade de
buscar a informação com os Senadores citados. E o
con ta to com o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, ci ta do nes se caso, foi mu i to cla ro: nun ca con ver sei com
o Senador Antonio Carlos Magalhães sobre esse assun to. S. Exª nun ca me fa lou so bre isso. Nun ca vi lis ta
nenhuma, nem entreguei, nem recebi. Obviamente,
se há essa acu sa ção ou essa in si nu a ção, por que não
vi o texto ainda, ela terá de ser comprovada.
De qual quer for ma, Sr. Pre si den te, e para en cer rar, agradecendo a compreensão de V. Exª pelo tempo que usei, a par das investigações, que terão seqüência, e da apuração completa dos fatos, que se
faz ne ces sá ria, é pre ci so que esta Casa te nha a co ra gem, de uma vez por todas, de acabar com o instituto
do voto secreto para nós, Parlamentares. O sigilo do
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voto é uma garantia que deve ter o eleitor e não o seu
re pre sen ta do, que deve vo tar aqui sem pre em aber to.
E para não ser hipócrita, desejo deixar claro, de
uma vez por todas, que ouvi, participei de conversas,
de re u niões en tre Par la men ta res, com jor na lis tas, durante toda a minha vida parlamentar e em todas as
votações importantes – inclusive a que elegeu V. Exª
–, e afirmo que todo mundo aqui faz suas listinhas
para ver quem votou em quem. Eu mesmo, como Líder, muitas vezes confiro o voto da Bancada.
Aliás, temos aqui até os especialistas em adivinhar o resultado da vo ta ção nas vo ta ções mais dis putadas, o que é muito diferente de ter lista tirada de um
computador como conseqüência de uma votação se creta.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Peço a palavra como Líder, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra a V. Exª como Líder, Senador José Eduardo Dutra, já tendo concedido antes ao Líder do Governo.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden te, Srªs e Srs. Se na do res, ouvi aten ta men te o pro nunciamento do Senador José Roberto Arruda antecipando qual será a estratégia do Governo em relação à instalação da comissão par la men tar de in qué rito. Estratégia, aliás, que não é nova, já foi utilizada
nesta Casa em 1996. Nesse aspecto, gostaria de dialogar preferencialmente com o PMDB por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a estratégia, como já
disse, não é nova, já foi utilizada nesta Casa contra
uma CPI proposta pelo PMDB, a primeira CPI dos
Bancos, que foi encabeçada pelo Senador Antonio
Carlos Valadares e apoiada pelas Lideranças do
PMDB na ocasião. Naquela época, o Líder do PFL,
Senador Hugo Napoleão, apresentou recurso à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, alegando que o requerimento para instalação da CPI não tinha fato determinado. O então Senador José Ignácio
Ferreira relatou aquela matéria, dando razão à questão de ordem do Senador Hugo Napoleão. Lembro-me, como se fosse hoje, da intervenção dura,
cons ti tu ci o nal e esclarecida do en tão Lí der do PMDB,
Senador Jader Barbalho, contra a manobra que estava sen do fe i ta pela ma i o ria da Casa, ras gan do na prá tica a Constituição, que havia estabelecido a exigência de um terço de Parlamentares, seja na Câmara,
seja no Senado, para a instalação de uma comissão
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parlamentar de inquérito, pois entendia que aquele
era principalmente um instrumento de defesa das minorias do Congresso Nacional e, em nenhum momen to, po de ria ser sub ver ti do por um voto de ma i o ria.
Na ocasião, recorremos ao Supremo Tribunal
Federal por meio de um mandado de segurança. Per demos por seis votos a cinco no Supremo, não em
fun ção da ques tão de or dem le van ta da pelo PFL, que
dizia que não havia fato determinado, mas em função
de uma questão mais prosaica, a de que o requerimento da CPI não previa as despesas para sua instalação. E, como essa era uma questão interna corporis, o Supremo Tribunal Federal, por seis votos a cinco, resolveu confirmar a deliberação do Plenário.
Mas, ana li san do o pon to que é atri bu i ção do Su premo Tribunal Federal, qual seja a constitucionalidade do requerimento no que diz respeito ao fato determinado, fi cou cla ro no voto do Re la tor, Mi nis tro Ma u rício Corrêa, que inclusive foi acompanhado pelos outros, que o requerimento estava de acordo com a
Constituição.
Estamos, agora, talvez, diante do mesmo filme.
A maioria da Casa poderá, mais uma vez, rasgar a
Constituição pelo voto, retirando da CPI o caráter,
dado pelos Constituintes, de instrumento de defesa
da minoria.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu disse
que queria dialogar preferencialmente com a Bancada do PMDB por dois mo ti vos: o pri me i ro foi esse epi sódio que acabei de relatar, em que não vingou uma
CPI apoiada pelo PMDB; e o segundo, porque V. Exª
veio ontem à tribuna do Senado para, mais uma vez,
responder a ataques desferidos contra sua pessoa
pela imprensa.
Entendo que esses episódios devem, de uma
vez por todas, ser investigados pelo Congresso Nacional para que não fiquemos mais sujeitos à chantagem de A ou B, para que não con ti nu e mos mais a nos
pa u tar de for ma a que to das as se gun das-feiras fi que mos aguardando o que as revistas falam de A ou de
B, restando ao Congresso Nacional simplesmente
ouvir a defesa da que le que é acu sa do. Enten do que o
Congresso Nacional tem a tarefa de fazer valer as
suas prerrogativas constitucionais, que foram conquistadas com muito suor e san gue de di ver sos bra sileiros de mo cra tas, que não ad mi ti am con ti nu ar com o
Congresso Nacional como um poder subserviente ao
Poder Executivo.
Tenho certeza, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado res, de que, caso mais uma vez o Go ver no opte por
essa manobra para rasgar a Constituição, a maioria

ABRIL 2001
06184 Quarta-fe i ra 18

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

desta Casa terá uma posição diferente daquela de
1996 e irá ga ran tir aqui lo que está es cri to na Cons ti tu i ção, ou seja, que um ter ço de Se na do res é su fi ci en te
para viabilizar a instauração de uma CPI.
Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tomei conhecimento
pela imprensa do laudo da Unicamp, que teria sido
entregue ao 1º Secretário, com a conclusão de que
houve violação do painel eletrônico.
Causou-me surpresa, Sr. Presidente, mas não
vou se quer re fu tar o la u do. O que de se jo é a apu ra ção
por quem de direito, ou seja, a Mesa do Senado, para
ouvir qualquer pessoa que queira, desde o Secretário-Geral da Mesa, Dr. Carreiro, à Diretora do Prodasen ou qualquer outro funcionário que possa afirmar
ter o Presidente da época solicitado saber quem votou em quem naquela oportunidade. Jamais fiz qualquer solicitação em qualquer votação, principalmente
nessa, à Diretora do Prodasen ou a qualquer outra
pessoa, e muito menos encarregaria um Senador –
no caso, o Senador José Roberto Arruda – para falar
em meu nome, porque nin guém po de ria fa lar em meu
nome em uma questão dessa ordem. Inclusive, se a
Diretora do Prodasen recebeu alguém que tivesse fa lado em meu nome, era do seu dever procurar-me
para confirmar a veracidade da informação.
De modo que sou o interessado em que se apu re e que se punam os responsáveis pela violação do
pa i nel, se é que ela exis tiu. Daí por que V. Exª, o 1º Se cre tá rio e os de ma is mem bros da Mesa, o Cor re ge dor
e o Conselho de Ética, fiquem todos à vontade para
esclarecer o assunto, porque, certamente, ninguém,
mas ninguém mesmo, dirá que ouviu da minha boca,
em qual quer opor tu ni da de, o pe di do para sa ber quem
votou em quem. Não recebi lis ta ne nhu ma nem me foi
entregue por ninguém lista alguma. Se qualquer depo i men to exis tir nes se sen ti do, pode fa zer uma aca rea ção, por que V. Exª vai ver que o Pre si den te da épo ca
não descumpriu o Regimento e muito menos a Cons tituição deste País. Sempre cumpri com os meus deveres e nunca dei sequer ousadia a qualquer funcionário, fosse o Secretário da Mesa ou a Diretora do
Prodasen, de fazer um pedido ilícito.
Portanto, essa é a palavra que tenho que dar
nesta hora para que V. Exª inclusive encaminhe ao 1º
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Secretário e às autoridades da Mesa o meu ponto de
vista.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Con cedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, certamente ninguém nesta
Casa teria mais interesse de ver a tal da ”listinha“ da
votação do que eu. Tenho con vic ção de que vo tei pela
cassação, a não ser que aqui houvesse Senador ladrão de senha de Senador capaz de modificar o meu
voto. Espe ro re al men te ja ma is acre di tar nis so, ape sar
do laudo da Unicamp, porque, como já disse, assim o
Carandiru seria mais respeitável do que esta Casa.
Espero que a ”listinha“ apareça. Quem sabe,
mais cedo ou mais tarde, ela aparece.
Está acontecendo aqui, hoje, uma coisa muito
importante sobre a qual os funcionários e os pequenos de vem re fle tir. Não vou fa lar do caso es pe cí fi co se
houve pedido de Senador ou não, pois não tenho
como provar. Mas é sempre importante que o funcionário reflita sobre aquele velho dito popular – que,
aliás, foi repetido pelo ex-Senador cassado Luiz Este vão, quando ameaçou os servidores da CPI do Judiciário: ”A corda sempre arrebenta do lado mais fraco“.
Como sou uma pes soa que gos ta mu i to de jus ti ça, es pero que realmente a corda não arrebente do lado
mais fraco, Sr. Presidente Srªs e Srs. Senadores.
Espero que a listinha apareça. Realmente, espero que ela apareça com o meu voto pela cassação,
porque, se não, vou realmente achar que existe outro
tipo de comportamento nesta Casa, mais abominável, mais de plo rá vel do que o que pen sa a opi nião pú bica sobre muitos desta Casa.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Con cedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
A Presidência agradeceria se, em primeiro lugar, as intervenções se limitassem a essa questão e,
em segundo, que fossem breves, levando-se em con ta a necessidade de, logo mais, passarmos à Ordem
do Dia.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Se na do res, são dois os fa tos, e os dois re al men te
muito sérios.
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Primeiro, com relação à CPI. Perdoe-me, Sr.
Pre si den te, per doe-me, meu Lí der, mas es tou sa tis feito por ela te sido aprovada. Acho que não poderíamos mais resistir à crítica da imprensa, principalmente em relação ao PMDB, como se o Partido fosse o
único responsável por ela não ser criada. A CPI estava sendo inviabilizada pela pressão do Governo, que
evitava a sua criação. Vejo, agora, pela assinatura de
dois membros exatamente da Bancada do PMDB,
que se so ma ram a nove mem bros, que a CPI será cri ada.
Segundo o que afirma o Líder do Governo, foi o
Sr. Fernando Henrique Cardoso, Líder no Senado,
que fez uma CPI para apurar a corrupção no Governo
José Sar ney. Fato mais ge né ri co que esse não co nhe ço, e a CPI foi criada.
No caso em questão, são fatos determinados.
Também acho que não vamos apurar 28 fatos. Acho
que teremos que decidir na hora, depois de instalada
a CPI, e definir três fa tos: um, en vol ven do o Pre si dente do Senado; outro, envolvendo o ex-Presidente do
Senado; e outro, envolvendo o Executivo. Não mais
do que isso.
Creio que a CPI deve sair, Sr. Presidente. Sinceramente, fica rá mu i to ruim para nós se isso não acon tecer.
Em segundo lugar, é muito séria a questão do
painel, porque, Sr. Presidente, fatos assim ou assados, equívocos, erros, existem no Congresso e no
mundo inteiro. Está na cadeia o Presidente do Banco
Central do Japão; outro se matou; o Primeiro Ministro
ita li a no foi der ru ba do; o Prín ci pe con sor te da Ho lan da
quase foi parar na cadeia. Porém, violar o painel eletrô ni co, vo tar e fra u dar o pa i nel den tro da Casa é a pri meira vez que acontece. Se for ver da de – que i ra Deus
que não seja! -, é um fato que nunca ouvi falar que te nha acontecido em qualquer lugar do mundo.
Por isso, hoje é um dia importante sob dois ângulos: tem-se a notícia e vai-se apurá-la. Nós o faremos aqui, e fico fe liz. Digo mais, Sr. Pre si den te: se de pendesse de mim, acho que a CPI não deveria ser do
Congresso Nacional. Se já há as 27 assinaturas do
Se na do e se não há da Câ ma ra, é me lhor que ela seja
realizada apenas no Senado, já que os fatos que vão
ser analisados envolvem esta Casa. Creio que aqui
haverá mu i to mais se re ni da de e tran qüi li da de para se
investigarem os fatos – perdoe-me a Câmara dos De putados -, principalmente se considerarmos que os
fatos envolvem, basicamente, Senadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Con cedo a palavra ao Senador Arlindo Porto.
Renovo a recomendação de que qualquer in tervenção neste momento deva ser única e exclusivamente sobre o tema em debate.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, por volta das 15h, recebi um telefonema no gabinete. Do gabinete da Presidência, vinha
um alerta de que o Presidente iria dar uma informação importante. De pronto, como tradicionalmente
faço, desloquei-me para o plenário e digo que fiquei
surpreso, Sr. Presidente. Imaginava que aqui chegaria para ouvir do Sr. Presidente proposta de uma
agenda positiva, proposta de algo que pudesse engrandecer o Senado, proposta de uma ação para que
to dos nós, os 81 Se na do res des ta Casa, aqui es ti vés semos para definir a ação daquilo que deveríamos fa zer.
Enten do que nós – se não to dos, a gran de ma i o ria – não fomos eleitos apenas para apurar denúncias, para apurar irregularidades. A nossa missão é ou tra, além de fis ca li zar; é le gis lar e re pre sen tar o nos so
Estado. Porém, Sr. Presidente, com tristeza, ouço do
Sr. Presidente da Casa ape nas mais uma in for ma ção:
a apuração de mais irregularidades, o que, talvez,
não tivesse que ter sido dito com tanta veemência
como dis se S. Exª. S. Exª não ape nas nos co mu ni cou,
mas quase veio anunciar, com um sabor de vitória,
algo que es ta va sen do dis pu ta do ao lon go do tem po .
Re gis tro isso com mu i ta la men ta ção, e digo isso
com muita sinceridade e franqueza. Estamos aqui re presentando os nossos Estados. Esta Casa sempre
primou pelo respeito do cidadão e dos nossos eleitores, e não é o que estamos vivenciando neste momento, Sr. Presidente.
Quero registrar e lamentar que uma informação
que deveria ser reservada em um primeiro momento
vai para a im pren sa an tes que os Srs. Se na do res dela
tomem conhecimento. Onde está a seriedade de todos nós que aqui es ta mos? Onde está a res pon sa bi li dade da Mesa desta Casa? O que estamos aguardando? A próxima notícia ruim que será colocada?
Será que não estamos apequenando o nosso Senado? Será que esta Casa não está diminuindo a sua
tradição? Vamos, sim, apurar, Sr. Presidente, mas
não va mos pa rar esta Casa, por que, des sa for ma, es taremos parando o Bra sil.

ABRIL 2001
06186 Quarta-fe i ra 18

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O meu registro é de lamento e, especialmente,
de de cep ção, por es tar aqui as sis tin do a mais um epi sódio que macula a imagem da Casa. Jamais fui eleito com essa mis são. Re pre sen to, como os Se na do res
José Alencar e Francelino Pereira, o meu Estado de
Minas Gerais. Tenho um compromisso com 17 milhões de mineiros, tenho um compromisso com um
milhão e quinhentos mil eleitores que depositaram o
seu voto de confiança no meu nome, e não gostariam
que ficássemos até o final do mandato, por mais qua se dois anos, ape nas tra ba lhan do em cima des se episódio.
Va mos re fle tir, Sr. Pre si den te! Va mos cha mar todos para que, com a consciência cívica que temos,
encontremos um caminho com o qual pos sa mos apurar e pu nir os cul pa dos, mas tam bém fa zer uma agen da positiva que nos coloque na nossa missão de fiscalizar, le gis lar e re pre sen tar bem os nos sos Esta dos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao nobre Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Se na do res, como Pre si den te do Con se lho de Éti ca e Decoro Parlamentar, é desnecessário afirmar à
Casa que va mos aguar dar o la u do, co nhe cer in te gralmente os fatos, para que o Conselho de Ética possa
dar con ti nu i da de a um tra ba lho que já vem re a li zan do.
Todavia, Sr. Presidente – não quero fazer nenhum sen sa ci o na lis mo, to dos co nhe cem a mi nha mane i ra de ser -, vejo fa lar, e já fui in da ga do por aí a res peito, que ”a corda sempre arrebenta do lado mais
fraco“ e que as pessoas, às vezes, ficam sem segurança. Não quero acreditar em nada disso. Declarei
mes mo a mu i tas pes so as, que me per gun ta ram so bre
o fato de que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar tem por finalidade apenas analisar a conduta
de par la men tar e não a de fun ci o ná ri os do Se na do da
República, que, sem dúvida, se esses funcionários tiverem que depor, irão fazê-lo. Eles têm a minha palavra de que irão depor dentro de um clima da mais ab soluta serenidade e tranqüilidade, como aliás têm
sido as reuniões do Con se lho de Éti ca. Não pre ci sam
ficar atemorizados, porque tanto o Presidente do
Conselho de Ética como a Mesa do Senado naturalmente lhes darão as garantias necessárias.
Muitos podem estar questionando se esse é ou
não o momento de fazer declarações. Todo mundo
está dizendo que o momento é grave. É claro que é
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grave! Por isso mesmo, não devemos deixar para
amanhã aqui lo que sen ti mos que de ve mos fa zer ago ra, quero dizer, dar tranqüilidade à parte mais fraca,
que é a dos fun ci o ná ri os do Se na do da República. Os
Senadores ocupamos a tribuna a toda hora, a todo
momento para dar explicações, e os funcionários não
têm essa condição. Mas eles podem ficar absolutamente tranqüilos. Esse é o apelo e as considerações
li ge i ras que faço nes ta hora e opor tu ni da de de so li da riedade aos funcionários do Senado da República.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Senador Eduardo Suplicy, tem V. Exª a palavra, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Senadores:
– Pai, por que tanto você quer descobrir a verdade? Você não percebe que está
incomodando a Igreja? Fica aí dizendo que
a Terra pode ser redonda, que não é plana;
fica aí mostrando que a Terra talvez não
seja o centro do mundo!
– Porque quero saber a verdade.
– Mas por que tanto você quer saber a
verdade?
– Porque é uma coisa humana, minha
filha.
Assim Nicolau Copérnico respondeu às indagações de sua filha. Ele queria saber a verdade, assim
como Galileu Galilei, também tão pressionado, e outros grandes cientistas da História.
Descobrir a verdade, para quem como nós que
es ta mos no Se na do re pre sen tan do nos sos Esta dos e
o povo brasileiro, constitui algo fundamental. V. Exª,
Senador Jader Barbalho, trouxe hoje uma comunicação de extraordinária relevância. E agora é relevante
– como o Presidente do Conselho de Ética, Senador
Ramez Tebet, observou – que todos aguardemos o
conhecimento do relatório completo para chegar a
conclusões. Ontem, V. Exª trouxe revelações da maior
importância, inclusive o depoimento escrito do
ex-Senador Jarbas Passarinho a respeito do que
ocorreu na Sudam. Hoje, esse tema foi objeto do depoimento do Ministro Fernando Bezerra. Quando tomei conhecimento daqueles fatos – de como empresários, sejam de São Paulo ou do Pará, estão desviando recursos do povo para enriquecer com facilidade –, fiquei imaginando inclusive que V. Exª, ontem,
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es ti ves se nos con cla man do. O Se na dor José Ro ber to
Arru da, Lí der do Go ver no, de ve ria di zer ao Pre si den te
Fernando Henrique que constitui agora uma obrigação de Sua Excelência, como Presidente da República, mandatário mais importante do País, defender o
Congresso Nacional, a instituição presidida pelo Senador Jader Barbalho. O Líder do Governo deveria
lembrar a Sua Excelência a obrigação de defender o
Congresso Nacional, as insti tu i ções que representam
o povo brasileiro, com a determinação daqueles que
querem des co brir a ver da de, seja com re la ção ao epi sódio da cassação do Senador Luiz Estevão, seja
com re la ção à Su dam. Espe ro, Se na dor José Ro ber to
Arruda, que o Presidente da República, e V. Exª, Senador Jader Barbalho, como Presidente do Senado,
estejam conclamando todos para não criar óbices de
natureza jurídica na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para evitar a realização da CPI. Seria
importante, a essa al tu ra, que to dos os 81 Se na do res
assinassem o requerimento de criação da CPI, seguindo depois o exemplo todos os 513 Deputados. O
povo brasileiro quer saber a verdade completa sobre
esses fatos.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Roberto Freire.
Renovo aos Srs. Senadores a necessidade de
que as intervenções sejam as mais breves possíveis,
para que possamos iniciar a Ordem do Dia em que te remos votação nominal.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Senadores, aconteceu aquilo que poucos
imaginavam que pudesse acontecer. Talvez todos es tivéssemos torcendo – e esse é o termo exato – para
que a perícia indicasse que o painel era inviolável e
que tudo não passava de uma bazófia, aquilo que
normalmente se faz, comentando-se que se conhece
quem vo tou, quem não vo tou, quem as su miu po si ção,
quem tra iu. Ti ve mos aqui, com a ele i ção da Pre si dên cia do Senado, discussões sobre quem traiu o candidato por nós referendado, Senador Jefferson Péres.
Lamentavelmente confirmou-se que houve violação.
Este é um momento grave porque há uma série
de constrangimentos. Há muito alertávamos que a
eleição, tal como se delineava, numa dinâmica de de sagravo, não iria resolver. Continuamostalvez trocando de lugar com a mesma dinâmica num processo
que, em um primeiro momento, é importante para
mostrar o fim, o estertor de um Estado privatizado,
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patrimonialista, cli en te lis ta, fi si o ló gi co que está se encerrando, se ultimando. Por isso, o pacto político que
nos governa há muito está em crise, e inicia-se um
novo mo men to em que esse pac to pre ci sa ser re ver ti do. O momento não é de expor a podridão da política
brasileira, do Estado brasileiro, mas, fundamentalmente, discutir como as instituições republicanas atu arão nesse processo.
Avalio que a discussão sobre o painel vem num
momento propício porque, de outro lado, existem as
assinaturas regimentais para a instalação da CPI.
Creio que temos os dois instrumentos para que a ins tituição republicana Senado assuma de vez o papel
que lhe cabe. O Senado não pode continuar sendo
arena de rinhas, de disputas, porque há instrumentos
para resolver todos esses litígios. Comissão de Ética
para o caso do painel. E há que ser apurado. Agora
não cabe mais discutir se a corda vai se romper do
lado mais fraco; é saber os Senadores responsáveis,
inclusive a Presidência do Senado, que deveria zelar
pelo sigilo do voto. CPI para apurar aquilo que é possível, definindo concretamente o que vamos investigar. Com isso devemos encerrar também essa disputa estéril e paralisadora do Senado. Não que se deva
encerrar sem as devidas apurações, porque a CPI
terá que exercer esse papel.
Essa é a posição que o PPS quer trazer com
muita clareza. Agora mesmo, eu estava discutindo
com o Ciro Gomes a Comissão de Parlamentarismo,
e tendo todo o cuidado – parlamentaristas que somos; e o Partido o é –, porque, se tivéssemos o parlamentarismo no Brasil, muito provavelmente, este
Congresso já estaria dissolvido. Não se pode entrar
nesse mérito para não se dar nenhum caráter golpista. Mas, a partir deste momento, temos que começar
a discutir instituições republicanas que tenham a capa ci da de de en fren tar pro ble mas como esse com mu ito mais agilidade, evitando talvez o constrangimento
que todos nós sentimos, como membros do Senado,
perante a opinião pública brasileira.
Creio que hoje é um dia muito significativo, lamentável, mas talvez o momento da recuperação, da
busca da verdade. O Conselho de Ética deve discutir
a violação do painel e responsabilizar aqueles que
quebraram o si gi lo do voto, co me ten do, evi den te mente, um vi o len to aten ta do ao de co ro – mais do que isso,
um crime. Também deve ser instalada uma Comissão
Par la men tar de Inqué ri to para apu rar as de nún ci as de
ilícitos e irregularidades, seja em relação aos Senadores, seja em relação ao Executivo.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Sebastião Rocha e, em seguida, ao Senador Ademir Andrade e ao Senador
Bernardo Cabral, último orador inscrito.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
serei conciso e objetivo, conforme conclama V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Muito
obrigado.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Eu apenas queria acrescentar mais uma motivação
para reflexão do Senado nesta tar de.
Parece-me que é consenso a apuração do episódio do painel. O Senado todo concorda que esse
assunto deva ser examinado pela Comissão de Ética
e, ha ven do cul pa dos, que se jam pu ni dos. Esse é o ca minho da coerência, a resposta que a opinião pública
e a sociedade esperam do Senado Federal.
Quando o assunto passa a ser CPI, há a linha
da in co e rên cia do Senado da República. É essa reflexão que eu queria propor. Vamos mais uma vez nos
submeter aos interesses do Poder Executivo, em detrimento novamente da imagem do Senado Federal e
do Congresso Nacional, apurando exatamente aquilo
que acontece interna corporis no Senado, e deixar
de apurar aquilo que extrapola o Senado em função
de que pode prejudicar eventualmente o Poder Executivo? Mais uma vez, o Senado vai se posicionar de
joelhos diante do Poder Executivo? Não resta a menor dú vi da de que, se fos se pre va le cer aqui a von ta de
individual de cada Senador, sem qualquer mecanismo de pressão, a CPI seria ins ta la da, não só pelo Se nado, mas também pela Câmara.
Então, Sr. Presidente, que o Senado busque co erência nos dois assuntos: que examinemos a violação do painel e os culpados sejam punidos, mas que
possamos, de uma vez por todas, fazer também um
entendimento não só em prol da CPI, mas em defesa
da instituição Senado da República.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Ademir Andrade, renovando
o apelo para que seja breve.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Atenderei V. Exª.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este é um
momento extremamente importante para o Brasil, e,
ao con trá rio da ma ni fes ta ção do Se na dor Arlin do Porto, companheiro que admiro, entendo que o que tem
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acontecido há um ano, chegando aos fatos de agora,
é extremamente positivo para a nossa Nação.
A divergência de segmentos do Governo está
mostrando a realidade do poder, possibilitando mudanças que não foram conseguidas pelos meios normais. Hoje, assistimos ao Ministro Fernando Bezerra,
do Ministério da Integração Regional, falar da nova
Sudam e da nova Sudene.
O projeto que S. Exª nos apresentou é aquele
com o qual sonhamos há muito tempo. Não me refiro à extinção ou à transformação da Sudam ou da
Sudene em agência, mas à mudança no art. 9º, à
presença da sociedade no Condel, à possibilidade
de que os Fundos do Finam e do Finor não sirvam
só às sociedades anônimas, mas também às empresas de capital de sociedade limitada. São mudanças que estão acontecendo em função de todos
os fatos que ocorreram ao longo do último ano.
É altamente positivo para o povo brasileiro. De
que adianta agenda positiva que não chega a canto
nenhum? Agenda positiva é esta que está acontecendo aqui, agora. Agenda positiva é o povo brasileiro ter conhecimento da realidade dos nossos políticos e da nossa política, da realidade da administração. Isso é que é agenda positiva. Isso é que é possibilidade de transformar a sociedade! Isso é que é
possibilidade de se tirar a pobreza da exclusão!
Essa briga e divergência na base do Governo possibilitam tudo isso e são importantes para a nação
brasileira.
O Conselho de Ética deve apurar a violação de
painel, e a CPI, agora mais do nunca, é uma exigência do povo brasileiro. Ninguém pode temê-la, a não
ser quem tenha culpa, a não ser quem vá se comprometer no processo de apuração. O Brasil precisa
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, precisa
do trabalho que a imprensa brasileira está fazendo
neste momento, indo fundo nos desvios, nas falcatruas, nos roubos, na transformação para a mudança dos meios e dos métodos, a fim de que o Governo brasileiro possa servir ao seu povo e não a meia
dúzia de pessoas.
É, pois, extremamente positivo, por mais desagradável que possa ser, o que está acontecendo
hoje no Brasil. Espero que a CPI seja instalada e
que ninguém tente impor óbice a ela. Senão na Câmara, pelo menos deve ser instalada uma CPI no
Senado. Tenho certeza de que, com o trabalho vigilante da imprensa, haveremos de chegar aos culpados e, fundamentalmente, às transformações que o
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Brasil precisa fazer para distribuir mais riqueza, mais
terra e oportunidade de vida para o trabalhador brasileiro. Para mim, agenda positiva é a possibilidade
de transformação, e não essa coisa morna e permanente do Congresso Nacional, que não muda muito
a nossa realidade.
Fala-se nos bilhões desviados da Sudam, mas
o Brasil continua pagando uma imensidão de recursos da dívida externa e interna, o que não é discutido com profundidade, assim como não o são as privatizações, que com certeza levarão à análise desses fatos.
Portanto, encerro, Sr. Presidente, dizendo que
é extremamente positivo o que está acontecendo e
que, mais do que nunca, o Congresso Nacional ou,
pelo menos, o Senado da República deve imediatamente instalar e pôr em funcionamento esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo a palavra ao eminente Senador Bernardo Cabral, atendendo à última solicitação de intervenção.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
pretendia guardar silêncio, como fiz o tempo todo,
esperando que algum Sr. Senador tocasse no que
me parece o mais importante: a honra do Senado.
Em primeiro lugar, V. Ex.ª fez bem em trazer ao conhecimento de todos os seus Colegas aquilo que
não poderia ser escamoteado.
Em segundo lugar, quando fui aluno de Direito
Penal, uma das coisas que nos encantavam era o
nosso professor trazer o exemplo clássico da honra
das pessoas. Citava o exemplo do cidadão que ia ao
topo de uma igreja com um saco de penas e soltava-as ao vento, e depois dizia; recolha cada uma
dessas penas. Será difícil encontrá-las todas, sempre ficará alguma pena perdida, assim como a honra
de alguém que a teve atassalhada. O Senado hoje
passa por essa circunstância. De degrau em degrau,
ao invés de haver a ascensão, estamos na descida.
Digo-lhe, para que fique registrado nos Anais,
do meu profundo desencanto de ver uma instituição
de que eu tanto ansiava dela fazer parte, quando era
estudante de Direito, estar hoje sendo decretada no
que há de pior, que é a reprovação popular.
Espero que as Comissões Parlamentares de
Inquérito possam recolher todas as penas. Se não fo -

ABRIL 2001
Quarta-feira 18

06189

rem recolhidas todas, a honra do Senado sai maculada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Antes
de passar à Ordem do Dia, devo informar, particularmente aos Senadores que não estavam no início da
intervenção da Presidência, que o assunto relativo a
esta Co mis são de Inqué ri to está afe to ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, que foi quem le vou o as sunto ao meu conhecimento e ao do Senador Edison
Lo bão. Eu me man ti ve em ab so lu ta dis cri ção em re la ção a esse episódio, e informei à Casa que fui obrigado a levar ao conhecimento de todos por ter sido
abordado pela imprensa – ao chegar aqui –, que já
conhecia parcialmente os detalhes.
Não houve absolutamente por parte da Presidência outro interesse que não fosse o de deixar claro
e procurando, inclusive, não citar nome de Parlamentares envolvidos nesse episódio. O Senador José Roberto Arruda, por sua própria deliberação, resolveu fa zer a in ter ven ção para se si tu ar em re la ção à ques tão.
Quero tranqüilizar o Senador Antonio Carlos
que, por parte da Presidência, ha ve rá o úni co in te resse de que esse fato seja esclarecido sem que se cometa absolutamente nenhum tipo de injustiça, nem
em relação a colegas Senadores e nem em relação a
funcionários da Casa.
Amanhã, o Sr. 1º Secretário apresentará os detalhes, junto com a Comissão. O que informei ao Senado me foi trans mi ti do pelo Pre si den te da Co mis são,
em relação ao laudo da Unicamp e em relação aos
depoimentos dados pelos funcionários, que confessaram ter operado o sistema dessa forma.
Para evitar especulações maiores, me senti no
dever de levar ao conhecimento da Casa aquilo que,
de acordo com o Sr. 1º Secretário, só deveria ser feito
no dia de ama nhã, quan do a Co mis são tor na ria pú bli co todos os detalhes relativos aos seus trabalhos.
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 193, DE 2001
Nos termos do inciso II, do art. 336, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei
da Câmara nº 38, de 1997, que cria o Parque Nacional
de Saint-Hilaire/Lange e dá outras providencias.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. – José
Roberto Arruda – Francelino Pereira – Renan Calheiros – Osmar Dias.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia,
na forma do Regimento.

OF. GLPFL Nº 084/01

Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
1.º Secretário, Senador Carlos Wilson.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Eduardo Siqueira Campos, em substituição ao Senador Djal ma Bessa, como titular, na Comissão Mista incumbida
do es tu do e pa re cer da Me di da Pro vi só ria nº 2.137-3, de
27-3-2001, que “Acresce e altera dispositivos da Lei nº
8.974, de 5 de janeiro de 1995, e dá outras providências”, ficando assim constituída a referida

São lidos os seguintes:
OF. GLPFL Nº 073/01
Brasília, 29 de março de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os Senadores
José Coelho e Maria do Carmo Alves, para comporem, como suplentes, a Comissão Mista incumbida
do estudo e parecer da Medida Provisória nº
2.113-29, de 27-3-2001, que “Altera a legislação
das Contribuições para a Seguridade Social –
COFINS, para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
PIS/Pasep e do Imposto sobre a Renda, e dá outras providências”, em substituição aos anteriormente indicados, ficando assim constituída a referida Comissão:
TITULARES
Mozarildo Cavalcanti
Maria do Carmo Alves

SUPLENTES
José Coelho Edison Lobão

OF. GLPFL Nº 075/01
Brasília, 29 de março de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Bello Parga, em substituição ao Senador Juvêncio da
Fonseca, como titular, na Comissão Mista incumbida
do estudo e parecer da Medida Provisória nº
2.139-64, de 27-3-2001, que “Estabelece mecanismos objetivando incentivar a redução da presença
do setor público estadual na atividade financeira
bancária, dispõe sobre a privatização de instituições
financeiras, e dá outras providências”, ficando assim
constituída a referida Comissão:
Carlos Patrocínio
Bello Parga

Comissão:
TITULARES

SUPLENTES

Jonas Pinheiro
Eduardo Siqueira Campos

Maria do Carmo Alves
Mozarildo Cavalcanti

Atenciosamente, – Senador Hugo Napoleão,
Líder do PFL no Senado Federal .
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
OF.GLPMDB Nº 098/2001
Brasília, 10 de abril de 2001

Atenciosamente, – Senador Hugo Napoleão,
Líder do PFL no Senado Federal.

TITULARES

Brasília, 16 de abril de 2001

SUPLENTES
Maria do Carmo Alves
Moreira Mendes

Atenciosamente, – Senador Hugo Napoleão,
Líder do PFL no Senado Federal.

Senhor Presidente,
Em res pos ta ao OF. SF/279/2001, te nho a hon ra
de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se nadores do PMDB que integrarão a Comissão Parlamentar de inquérito, criada através do Requerimento
nº 127, de 2001, destinada a investigar a biopirataria
no País, em face da multiplicidade de ocorrências
nesse sentido, havidas no cenário nacional.
TITULARES
Senador Casildo Maldaner
Senador Iris Rezende
Senador Ney Suassuna

SUPLENTES
Senador João Alberto
Senador TassoRosado

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de alta estima e consideração.
– Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presidência designa os Srs. Senadores Casildo Maldaner, Iris Rezende e Ney Suassuna, como titulares, e
os Srs. Senadores João Alberto e Tasso Rosado,
como suplentes, indicados pela Liderança do PMDB,
para comporem a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 127, de 2001,
destinada a investigar a biopirataria no Brasil.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Se nador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
OF.GLPMDB Nº 099/2001
Brasília, 10 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Em res pos ta ao OF. SF/291/2001, te nho a hon ra
de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se nadores do PMDB que integrarão a Comissão Parlamentar de inquérito, criada através do Requerimento
nº 128, de 2001, destinada a apurar irregularidades
no sistema penitenciário do País, em face das inúmeras rebeliões recentemente ocorridas.
TITULARES

SUPLENTES

Senador Amir Lando
Senador Ramez Tebet
Senador José Fogaça

Senador Pedro Simon
Senador Gerson Camata

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência pro tes tos de alta es ti ma e con si de ra ção. –
Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presidência designa os Srs. Senadores Amir Lando, Ra mez Tebet e José Fogaça, como titulares, e os Srs.
Senadores Pedro Simon e Gerson Camata, como su plentes, indicados pela Liderança do PMDB, para
comporem a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada através do Requerimento n.º 128, de 2001, destinada a apurar irregularidades no sistema penitenciário do País.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Se nador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:

OF.GLPMDB Nº 100/2001
Brasília, 10 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Em res pos ta ao OF. SF/296/2001, te nho a hon ra
de en ca mi nhar a Vos sa Exce lên cia os no mes dos Se nadores do PMDB que integrarão a Comissão Parlamentar de inquérito, criada através do Requerimento
nº 146, de 2001, destinada a investigar, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, as demarcações de áreas
indígenas na Amazônia, notadamente na faixa de
fronteiras.
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SUPLENTES

Senador Carlos Bezerra Senador Gilvam Borges Senador Nabor Junior
Senador Juvêncio da Fonseca
Senadora Marluce Pinto
Senador Gilberto Mestrinho

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de alta estima e consideração.
– Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A
Presidência designa os Srs. Senadores Carlos Bezerra e Nabor Júnior, a Srª Senadora Marluce Pinto
e o Sr. Senador Gilberto Mestrinho, como titulares, e
os Srs. Senadores Gilvam Borges e Juvêncio da
Fonseca, como suplentes, indicados pela Liderança
do PMDB, para comporem a Comissão Parlamentar
de Inquérito, criada através do Requerimento n.º
146, de 2001, destinada a investigar, no prazo de
180 dias, as demarcações de áreas indígenas na
Amazônia, notadamente na faixa de fronteira.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
LIDERANÇA DO PPB
Ofício nº 123/01
Brasília, 10 de Abril de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
pelo Par ti do Pro gres sis ta Bra si le i ro – PPB, o De pu ta do
Eurico Mi ran da, como ti tu lar, e De pu ta do José Ja ne ne,
como suplente, para integrarem a Comissão Especial
destinada a apreciar Medi da Pro vi só ria nº 2.141, de 24
de março de 2001, que “altera dispositivos da Lei nº
9.615/98, que institui nomas gerais sobre desporto”.
Em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, – Deputado Odelmo Leão, Lí der do PPB.
OF/A/PSB/194/01
Brasília, 17 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Wanderley Martins em substituição ao Deputado Eduardo
Campos para a vaga de titular da Comissão Parlamen tar Mis ta de Inqué ri to “com a fi na li da de de apu rar,
em todo País, o elevado crescimento, de roubo de
cargas transportadas pelas empresas de transportes
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rodoviários, ferroviários e aquaviários” (Requerimento nº 23, de 2000-CN, do Deputado Oscar Andrade e
outros).
Atenciosamente, – Deputado Eduardo Campos, Líder do Bloco PSB/PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presidência comunica ao Plenário o recebimento da
Mensagem nº 111, de 2001(nº 334/2001, na origem),
de 16 do cor ren te, do Pre si den te da Re pú bli ca, co mu nicando que se ausentará do País no período de 19 a
22 de abril de 2001, para participar da III Cúpula das
Américas, em Quebec, Canadá.
É a seguinte a mensagem recebida:
MENSAGEM Nº 111, DE 2001
(nº 334/2001, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que me ausentarei do País no período de
19 a 22 de abril de 2001, para participar da III Cúpula
das Américas, em Quebec, Canadá.
Brasília, 16 de abril de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 63, DE 2001
Altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas
para as eleições, para modificar os critérios relativos a coligações, domicílio eleitoral, candidaturas e campanha eleitoral.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput e o § 2º do art. 6º, o caput do art.
9º, o art. 10, o § 3º do art. 15 e o inciso I do art. 73, da
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passam a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro
da mesma circunscrição, celebrar coligações apenas
para eleição majoritária.
§ 1º ....................................................................
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§ 2º Na propaganda para eleição majoritária, a
coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as le gen das de to dos os par ti dos que a in te gram.
...............................................................(NR)
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato
deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, quatro anos
antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo, salvo se tiver menos de vinte e dois anos de ida de, caso em que os men ci o na dos
prazos serão de, no mínimo, um ano.
...............................................................(NR)
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais,
até o triplo do número de lugares a preencher.
§ 1º Cada partido deverá destinar o mínimo de
quarenta por cento e o má xi mo de ses sen ta por cen to
das vagas para candidaturas de cada sexo.
§ 2º Em todos os cálculos, sera sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se
igual ou superior.
§ 3º Quando as convenções partidárias para a
escolha de candidatos não indicarem o numero máximo de candidatos, os órgãos de direção dos partidos
poderão preencher as vagas remanescentes até ses senta dias antes do pleito. (NR)
Art. 15.................................................................
...........................................................................
§ 3º Nas eleições majoritárias, ainda que por coligações, os candidatos serão registrados com o número
de le gen da do seu res pec ti vo par ti do. Nas ele i ções para
o Se na do Fe de ral, quan do hou ver dois lu ga res a pre encher, os candidatos de mesmo partido serão registrados com o número da legenda do seu respectivo partido, acrescido de um algarismo. Nas eleições proporcionais, com o número da legenda do respectivo partido
acrescido do número que lhes couber. (NR)
Art. 73. ...............................................................
I – ceder ou usar, em beneficio de candidato,
partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização, em pré dios públicos, de convenção partidária e de atos políti cos, como co mí ci os e re u niões, na for ma que a Jus ti ça Eleitoral regulamentará, assegurada a igualdade
entre os candidatos, partidos e coligações.
...............................................................(NR)
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Art. 2º O art. 36 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
Art. 36 ................................................................
...........................................................................
§ 4º Não constitui propaganda extemporânea a
manifestação de postulante a qualquer candidatura,
em reuniões, ainda que públicas, ou por meio de matérias jornalísticas, inclusive entrevistas a órgãos de
comunicação social, mesmo quando expressar sua
intenção de candidatar-se. (AC)
Art. 3º Fica revogado o § 3º do art. 13 da Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1997.
Justificação
O nos so ob je ti vo é o de aperfeiçoar alguns as pectos da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997
(Lei Eleitoral) re lativos a coligações, domicílio ele itoral, candidaturas e campanha eleitoral.
Assim, sugerimos neste projeto que sejam
modificados as seguintes normas da Lei Eleitoral
com o objetivo de:
a) pro i bir co li ga ção para ele i ção pro por ci o nal;
b) ampliar de um para quatro anos o prazo de
domicilio eleitoral e de filiação partidária do candidato, exceto se este tiver menos de vinte e dois anos;
c) am pli ar de cen to e cin qüen ta por cen to para o
triplo de vagas a preencher o número de candidatos
de cada partido à Câmara dos Deputados, Assembléi as Le gis la ti vas, Câma ra Dis tri tal e Câmaras Municipais;
d) ampliar de trinta para quarenta por cento o
nú me ro mí ni mo de va gas de cada par ti do a se rem as seguradas às candidaturas femininas;
e) estabelecer regra para a nu me ra ção dos candi da tos ao Se na do Fe de ral quan do es ti ve rem em disputa duas vagas;
f) excluir do caráter de propaganda eleitoral extemporânea a manifestação de pos tu lan te a qual quer
candidatura, por intermédio da imprensa ou em reuniões públicas, ainda que expresse a sua intenção de
candidatar-se;
g) permitir a cessão ou o uso em benefício de
candidato, partido político ou coligação de móveis ou
imóveis pertencentes à administração pública direta
ou indireta, para atos públicos, como comícios e reuniões, e não somente para convenções partidárias.
Entendemos que as alterações propostas vão
ao encontro do interesse de ambas as partes do pro cesso eleitoral – eleitores e candidatos –, mormente
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para quem pretende apresentar-se como candidato e
en con tra na le gis la ção ele i to ral em pe ci lhos ao exer cício de seu direito de ser votado.
Diante do exposto, acreditamos que o projeto terá
a indispensável acolhida de nossos Pares a fim de que
sejam removidos da legislaçãoeleitoral os entraves que
limitam a participação dos cidadãos e a liberdade de
manifestação política no âmbito do processo eleitoral.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. – Se nador Maguito Vilela.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
O Vice-Presidente da República, no exercício do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o Con gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro
da mesma circunscrição, celebrar coligações para
eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, po den do, nes te úl ti mo caso, for mar-se mais de uma co li gação para a eleição proporcional dentre os partidos
que integram a coligação para o pleito majoritário.
§ 1º.....................................................................
§ 2º Na propaganda para eleição majoritária, a
coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram;
na pro pa gan da para ele i ção pro por ci o nal, cada par ti do
usará apenas sua legenda sob o nome da coligação.
Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato
deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes
do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido
no mesmo prazo.
Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput,
será considerada, para efeito de filiação partidária, a
data de filiação do candidato ao partido de origem.
Do Registro de Candidatos
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais,
até cen to e cin qüen ta por cen to do nú me ro de lu ga res
a preencher.
§ 1º No caso de coligação para as eleições pro porcionais, independentemente do número de par tidos que a in te grem, po de rão ser re gis tra dos can di datos até o dobro do número de lugares a preencher.
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§ 2º Nas unidades da Federação em que o número de lugares a preencher para a Câmara dos De pu ta dos não ex ce der de vin te, cada par ti do po de rá re gistrar candidatos a Deputado Federal e a Deputado
Estadual ou Distrital até o dobro das respectivas vagas; havendo coligação, estes números poderão ser
acrescidos de até mais cinqüenta por cento.
§ 3º Do número de vagas resultante das regras
previstas neste ar tigo, cada partido ou coligação deve rá re ser var o mí ni mo de trin ta por cen to e o má xi mo
de se ten ta por cen to para can di da tu ras de cada sexo.
§ 4º Em todos os cálculos, será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se
igual ou superior.
§ 5º No caso de as convenções para a escolha
de candidatos não indicarem o número máximo de
candidatos previsto no caput e nos §§ 1º e 2º deste
artigo, os órgãos de direção dos partidos respectivos
poderão preencher as vagasremanescentes até ses senta dias antes do pleito.
Art. 13. É facultado ao par ti do ou co li ga ção substi tu ir can di da to que for con si de ra do ine le gí vel, re nun ciar ou fa le cer após o ter mo fi nal do pra zo do re gis tro ou,
ainda, tiver seu registro indeferido ou cancelado.
§ 1º A escolha do substituto far-se-á na forma
estabelecida no estatuto do partido a que per ten cer o
substituído, e o registro deverá ser requerido até dez
dias contados do fato ou da decisão judicial que deu
origem à substituição.
§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato
for de coligação, a substituição deverá fazer-se por
decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos
de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qual quer par ti do dela in te gran te, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência.
§ 3º Nas eleições proporcionais, a substituição
só se efetivará se o novo pedido for apresentado até
sessenta dias antes do pleito.
Art. 15. A identificação numérica dos candidatos
se dará me di an te a ob ser va ção dos se guin tes cri té ri os:
I – os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao
qual estiverem filiados;
II – os candidatos à Câmara dos Deputados
concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de dois algarismos à direita;
III – os candidatos às Assembléias Legislativas
e à Câmara Distrital concorrerão com o número do
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par ti do ao qual es ti ve rem fi li a dos acres ci do de três al garismos à direita;
IV – o Tribunal Superior Eleitoral baixará resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes
às eleições municipais.
§ 1º Aos partidos fica assegurado o direito de
manter os números atribuídos à sua legenda na eleição an te ri or, e aos can di da tos, nes ta hi pó te se, o di re ito de man ter os nú me ros que lhes fo ram atri bu í dos na
eleição anterior para o mesmo cargo.
§ 2º Aos can di da tos a que se re fe re o § 1º do art.
8º, é permitido requerer novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente do sorteio
a que se re fe re o § 2º do art. 100 da Lei nº 4.737, de 15
de julho de 1965 – Código Eleitoral.
§ 3º Os candidatos de coligações, nas eleições
majoritárias, serão registados com o número de legenda do respectivo partido e, nas eleições proporcionais, com o número de legenda do respectivo par tido acrescido do número que lhes couber, observado
o disposto no parágrafo anterior.
Art. 36. A pro pa gan da ele i to ral so men te é per mitida após o dia 5 de julho do ano da eleição.
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo
é per mi ti da a re a li za ção, na quin ze na an te ri or à es colha pelo partido, de propaganda intrapartidária com
vis ta à in di ca ção de seu nome, ve da do o uso de rá dio,
televisão e outdoor.
§ 2º No segundo semestre do ano da eleição,
não será veiculada a propaganda partidária gratuita
prevista em lei nem permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão.
§ 3º A vi o la ção do dis pos to nes te ar ti go su je i ta rá o
responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
mul ta no va lor de vin te mil a cin qüen ta mil UFIR ou equi valente ao custo da propaganda, se este for maior.
Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos
em Campanhas Eleitorais
Art. 73. São pro i bi das aos agen tes pú bli cos, ser vidores ou não, as seguintes condutas tendentes a
afe tar a igual da de de opor tu ni da des en tre can di da tos
nos pleitos eleitorais:
I – ceder ou usar, em benefício de candidato,
partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis
pertencentes à administração direta ou indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
Brasília, 30 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – MARCO ANTONIO
DE OLIVEIRA MACIEL – Iris Rezende.
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(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci dadania – Decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 64, de 2001
Regulamenta o exercício da profissão
de decorador, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o exercício da profissão de Decorador em todo o território nacional.
Art. 2º O exercício da profissão de Decorador é
privativo:
I – dos diplomados, como Decorador, em estabele ci men tos de en si no su pe ri or, ofi ci a is ou re co nhe ci dos;
II – dos di plo ma dos em cur so si mi lar no ex te ri or,
após a revalidação do diploma;
III – dos diplomados em cursos superiores re lacionados com decoração, tais como, arquitetura, desenho industrial, ar tes plásticas e outros similares
que o regulamento dispuser;
IV – dos que, tendo concluído o segundo grau,
vêm exercendo comprovada e efetivamente, à data
da publicação desta Lei, as atividades de decorador,
por um período mínimo de cinco anos.
Art. 3º São ati vi da des es pe cí fi cas do de co ra dor:
I – elaborar projetos de decoração de interiores
e responsabilizar-se pelos mesmos;
II – elaborar projetos de mobiliário e objetos de
decoração de interiores e responsabilizar-se pelos
mesmos;
III – promover eventos re lacionados com a de coração de interiores; e
IV – fornecer consultoria técnica referente à
decoração de interiores.
Art. 4º Os estabelecimentos que prestam ser viços de decoração manterão, em seu quadro de pesso al ou em re gi me de con tra to para pres ta ção de ser viços, decoradores legalmente habilitados.
Art. 5º Para o registro profissional de decorador,
junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, o interessado deverá apresentar:
I – documento comprobatório de con clu são dos
cursos ou de exercício de atividades, previstos no art.
2º;
II – Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Art. 6º A comprovação do exercício profissional,
previsto no inciso IV do art. 2º, deverá ser apresentada junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, impreterivelmente, até cento e oitenta dias após a data de
publicação do Regulamento.
Art. 7º O PoderExecutivoregulamentará esta lei
no prazo de noventa dias da data de sua publicação.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Jus ti fi ca ção
Atualmente, a decoração de espaços interiores,
de residências, de ambiente de trabalho ou lazer não
comporta mais improvisações e re quer, a exem plo da
arquitetura de edificações, alto grau de sofisticação,
funcionalidade e novos padrões de qualidade que so mente profissionais especializados estão aptos para
a elaboração e execução de seus projetos.
Não é de ma is en fa ti zar que a de co ra ção de in te riores exige do profissional habilitação especializada
que o tor na apto para tra tar da or ga ni za ção dos es pa ços interiores, residenciais, comerciais, culturais e
institucionais, em con for mi da de com padrões de con forto ambiental, que levam em conta a relação do ho mem com o espaço, em termos culturais, estéticos e
funcionais.
Vale res sal tar que o país já con ta com es ta be le ci mentos de ensino superior voltados para a decoração
de interiores, como é o caso da Fundação Mineira de
Arte, reconhecida pelo Decreto nº 55.068, de 1964.
Com uma carga de 3.120 horas, distribuídas por oito
semestres letivos, o curso possui um currículo que
abrange a história da arte, desenho, geometria, paisagismo, composição de interiores, cerâmica, mobiliário,
iluminação, acústica, anatomia artística, fotografia,
perspectiva e uso de materiais expressivos.
Assim, julgamos ter chegado o momento de regulamentarmos o exercício da profissão de Decorador que hoje congrega, em todo o país, milhares de
profissionais que reivindicam há muito o reconhecimento e valorização de seu trabalho.
Nos sa ini ci a ti va pro cu rou con tem plar, além dos
por ta do res de for ma ção es pe cí fi ca, aque les pro fis sio na is que pos su em lar ga ex pe riên cia em de co ra ção.
Assim, nosso projeto reconhece como decorador
aquele que vem exercendo comprovada e efetivamente, à data da publicação desta lei, as atividades
de de co ra dor, por um pe río do mí ni mo de cin co anos.
Esperamos, pois, contar com a chancela de nos sos eminentes Pares no Congresso Nacional para
aprovação desta proposição legislativa.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. – Senador Arlindo Porto.
(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e en vi a dos às Co mis sões
competentes.
Sobre a mesa, mensagem presidencial que será
lida pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – A Men sagem que acaba de ser lida encaminha o Projeto de
Lei nº 04, de 2001-CN, que ”Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o
exercício de 2002 e dá outras providências“, e vai à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 02, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para a
tramitação do projeto:
até 22/4 – pra zo para a pu bli ca ção e dis tri bu i ção
de avulsos;
até dia 29/4 – prazo para realização de audiências públicas;
até 07/5 – prazo para apresentação de emendas ao projeto perante a Comissão;
até 12/5 – prazo para publicação e distribuição
de avulsos das emendas;
até o dia 16/6 – prazo para que a Comissão en caminhe à Mesa do Congresso Nacional o seu parecer sobre o projeto e as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Na ses são do último dia 9 foi lido o Requerimento nº 187, de
2001, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos ter mos re gi men ta is, ma ni fes ta ção des ta Casa
de voto de congratulação em homenagem aos 110
anos do Jornal do Brasil.
Cópias do referido requerimento encontram-se
distribuídas nas bancadas.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam per maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Na
sessão do último dia 11 foi lido o Requerimento nº
188, de 2001, de autoria do Senador Nabor Júnior,
solicitando, nos termos regimentais, inserção em
ata de um voto de louvor ao Jurista Jorge Arakén
Faria da Silva, pelo recebimento do troféu “Me lhores da Advo ca cia Bra si le i ra”, em so le ni da de re a li zada na cidade de São Paulo em 19 de março de
2001.
Cópias do requerimento encontram-se distribuídas nas bancadas.

É lido o seguinte:
Em votação o requerimento.

REQUERIMENTO Nº 194, DE 2001

As Srªs. e os Srs. Se na do res que o apro vam per maneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Nos termos do disposto no artigo 258, do Regimento Interno do Senado, requeiro tramitação em
conjunto dos Projetos de Lei da Câmara nºs 88, de
2000, e 6, de 2001, por ver sa rem so bre ma té ria cor relata (obrigatoriedade de inserção de etiqueta de orien ta ção nas rou pas ín ti mas co mer ci a li za das ou fa bricadas, de orientações sobre a importância de exames preventivos de câncer de mama, colo de útero e
de próstata).
Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. – Senador Romeu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O re querimento será publicado e posteriormente in clu ído na Ordem do Dia nos termos do Regimento
Interno.

Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Srªs e
Srs. Senadores, em 6 de outubro de 1999, foi apresen ta do o Re que ri men to nº 595, de 1999, de in for ma ções à Secretaria da Receita Federal por intermédio
do Ministério da Fazenda.
À épo ca, a ma té ria re ce beu pa re cer fa vo rá vel da
Mesa, ten do so li ci ta das as in for ma ções àque la au to ridade.
Em 16 de dezembro de 1999, o Ministro Interino
da Fazenda, em reposta à solicitação do Senado, informou da impossibilidade de prestar as informações
requeridas, alegando sigilo fiscal e bancário, de acordo com manifestações da ReceitaFederal e do Banco
Central do Brasil.
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A Presidência, não havendo objeção, sub mete rá o re que ri men to à de li be ra ção do Ple ná rio, in dependente de parecer da Comissão de Constituição,
Jus ti ça e Ci da da nia, uma vez que já foi ob je to de es tudo pela Mesa em obediência às regras es tabelecidas anteriormente ao Ato da Mesa nº 1, de 2001.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Mesa reiterará as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 1996
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 19, de 1996, tendo como
1º signatário o Senador Waldeck Ornélas,
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.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia du ran te três
sessões deliberativas ordinárias, em fase de discussão em segundo turno, quando poderão ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão, em segundo turno.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Com a
palavra o Senador Ricardo Santos.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Para discutir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
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te, Srªs e Srs. Senadores, quanto ao Projeto de
Emenda Constitucional nº 19, de autoria do ilustre
Senador Waldeck Ornélas, já tive oportunidade de
manifestar a minha preocupação com relação aos
seus efeitos.
Primeiramente, esse projeto de emenda cons titucional não acabaria com a guerra fis cal, como
pretende. Na verdade, ele circunscreveria a guerra
fiscal a cada macrorregião brasileira. Assim, cada
Governador, com maior ou menor grau de liber dade, a ser definido por pa râ me tros ba i xa dos pelo Se nado Fede ral, po de ria conceder mais ou menos be nefícios fiscais, dependendo da região em que o
Estado se localiza. Dentro de cada Região – Nordeste, Su deste e Sul –, permaneceria, impli ci tamente, a prática da guerra fiscal.
Um outro ponto que destaco é o de que essa
proposta de emenda constitucional desconhece o
fato de que, dentro de cada região e até mesmo
den tro de um mes mo Esta do, exis tem zo nas eco no micamente atrasadas. Um projeto dessa natureza
não contempla regiões pobres existentes, por
exemplo, em Minas Gerais, no Vale do Jequi ti nhonha, no norte do Estado do Espírito Santo, no norte
do Estado do Rio de Janeiro, e mesmo no Vale do
Ribeira, em São Paulo, áreas de pri mi das que pre ci sariam de incentivos especiais seu soerguimento
econômico.
Além disso, essa proposta de emenda cons titucional é, de certa forma, extemporânea, pelo menos por duas razões: a Lei de Responsabilidade
Fiscal, no seu art. 14, limita a concessão de in cen tivos ou benefícios de natureza tributária pela União,
Esta dos e Mu ni cí pi os; e a to ma da de de ci são re cen te do Governo Federal, em entendimento com os
Estados, deverá resultar no encaminhamento de
proposta de emen da cons ti tu ci o nal, fe de ra li zan do a
legislação do ICMS. No seu bojo, virá uma proposta
definitiva para eliminar a chamada guerra fiscal no
âmbito do ICMS.
Por fim, cabe o re gis tro de que o Con faz, com to das as im per fe i ções que tem exi bi do ao lon go dos úl ti mos anos, inegavelmente representa uma instância
de decisão onde estão representados todos os Estados da Federação. E, dada a natureza das questões
técnicas e específicas envolvidas na extensa legisla-
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ção do ICMS, dificilmente suas funções serão melhor
desempenhadas pelo Senado Federal.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena dores, quero aqui deixar, mais uma vez, minha po sição de preocupação e manifestar-me contrariamente à apro va ção da Pro pos ta de Emen da Cons ti tucional nº 19.
Durante o discurso do Sr. Ricardo Santos, o Sr. Jader Barbalho, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Continua em discussão a matéria.(Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, a matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2000
(Votação nominal)
Quinta e última 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 (institui a
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 Federal.
Transcorre hoje a quinta e última sessão de dis cussão, em primeiro turno.
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Em discussão. (Pausa.)
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o art. 150 in ci so VI alí nea d
da Constituição Federal prevê a imunidade tributária
para li vros, pe rió di cos e jor na is, in clu in do o pa pel uti lizado em sua fabricação.
A proposta de emenda constitucional que vamos votar neste momento, de minha iniciativa, inclui
os cadernos escolares e o papel utilizado na sua fabricação entre os itens isentos de imposto.
É claro que o objetivo aqui é diferente do texto
da Constituição. Enquanto o texto original visa a salva guar dar o di re i to à li vre ex pres são da ati vi da de in telectual, ar tística, científica e de comunicação, garantindo a liberdade de manifestação do pensamento e
do direito de crítica – conforme o art. 5º da Constituição Federal –, além de amparar e estimular a cultura
por meio dos livros, periódicos e jornais, o dispositivo
que estamos propondo acrescentar tem como objetivo baixar os preços dos cadernos escolares, para favorecer o acesso, sobretudo das famílias pobres, à
sua aquisição e garantir condições mais favoráveis à
manutenção das crianças na escolas.
O Brasil apresenta índices alarmantes de indigência e pobreza, comparáveis apenas à vergonhosa situação da distribuição de renda, a exacerbada
concentração de ren da no nos so País. Além do mais,
os ín di ces de anal fa be tis mo ain da são bas tan tes elevados. Estima-se que o número de indigentes no
nosso País esteja em torno de 22 ou 23 milhões de
pessoas, o que representa 15% da população brasileira; o ín di ce de po bre za, em tor no de 34%, al can ça
aproximadamente 56 milhões de pessoas, enquanto
que para os padrões de desenvolvimento do Brasil,
considerando o PIB e a ren da per capita de nossa
população, o percentual aceitável deveria estar em
torno de 8%.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – Advirto aos Srs. Senadores que há
orador na tribuna.
Vamos ouvir o Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Qu an to à dis tri bu i ção de ren da, essa ver go nha na cio nal, 20% dos mais po bres de têm 2,3% da ren da, en quanto 20% dos mais ricos detêm 63,8%; 50% dos
mais pobres al can çam ape nas 12,6% da ren da na ci onal, enquanto 10% dos mais ricos chegam a obter
47,4% da ren da e 1% dos mais ri cos al can çam 13,3%
da renda nacional.
E o analfabetismo, embora devam-se considerar os grandes esforços que seguidamente o Brasil
vem fazendo no sentido de reduzir os índices de
analfabetismo, que es tão ca in do a cada ano, al can ça
ainda, na população com idade igual ou superior a
21 anos, quase 22 milhões de pessoas. Houve uma
redução, de 1992 a 1999, de 25 milhões para 22 milhões, o que, de fato, é um pe que no avan ço no ob je ti vo maior de reduzir ou de eliminar o analfabetismo
no Brasil.
Em uma década, praticamente, reduziu-se em
apenas quatro pontos o índice de analfabetismo em
nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, esta Proposta me rece o apoio de todo o Senado Federal. Ela tem um
justificativa bas tan te pla u sí vel, no sen ti do de per mi tir que as crianças brasileiras mais pobres, que as
famílias em condições mais desfavoráveis, tenham
a garantia de acesso à educação para todos os
seus membros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Continua em discussão a Proposta. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do art. 288, inciso II, do Regimento Interno, a
matéria depende de voto favorável de três quintos da
composição da Casa, devendo a votação ser feita
pelo processo eletrônico.
Em votação a Proposta.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, em nome da Liderança do PMDB, recomen do o voto fa vo rá vel à apro va ção da emen da cons titucional.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do PFL re co men da “sim”.
O Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho, Presidente.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, a Liderança do Bloco recomenda o voto “sim”.
O SR. SÉRGIO MACHADO (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, o PSDB recomenda o voto “sim”.
(Procede-se à votação nominal.)
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de usar
da pa la vra, en quan to os Srs. Se na do res pro ce dem ao
voto, para enfatizar a importância do voto ”sim“ nesta
matéria, porque ela desgrava cadernos escolares, ou
seja, dá isenção tributária a estes, o que é, sem dúvida ne nhu ma, uma ino va ção im por tan te no sis te ma tributário brasileiro.
Neste País, há uma isenção tributária para revistas eróticas, pornográficas ou artísticas, há isenção tributária para publicações de qualquer natureza,
mas não há isenção tributária para cadernos escolares. De modo que isso estaria sendo corrigido por
esta emenda constitucional.
Faço enfaticamente o pedido aos Srs. Sena dores que estão procedendo à votação, como Relator
da matéria, no sentido de que votem “sim”, uma vez
que se trata de um avanço importante no sentido de
baratear o custo do material escolar para os alunos,
de modo geral, no País. Mas, evidentemente, ela irá
ajudar principalmente aos mais pobres e necessitados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não há
de que, Senador José Fogaça.
O Plenário seguramente ouviu atento V. Exª, na
condição de Relator.
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
encerrada a votação.
Votaram Sim 62 Srs. Senadores e Não, 2.
Não houve abstenção.
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A Proposta de Emenda à Constituição n.º 10, de
2000, está aprovada, em primeiro turno, e constará da
Ordem do Dia, oportunamente, para o segundo turno
constitucional, obedecido o interstício regimental.
É a seguinte a matéria aprovada:

Total: 64 votos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Sr. Presidente, peço desculpas por ter me distraído durante a
votação. Solicito que registre a minha presença durante a votação nominal e, se possível, o meu voto
”sim“ na votação passada.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – V. Exª.
será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 127, DE 1995
Discussão, em turno único, do 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 espa-

ços dedicados à propaganda e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável, sob nº 149, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o substitutivo, em turno único.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo a palavra ao autor do projeto, o ilustre Senador
Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores, o projeto de minha autoria é
um projeto muito modesto e que visa, apenas, proteger o tímpano dos ouvintes de rádio e televisão.
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Como o prin ci pal, nes te País, pa re ce que de i xou
de ser o homem, o ouvinte, para ser, no caso em pauta, a pro pa gan da, a pu bli ci da de, que cus te ia tudo, que
dá o lucro e, portanto, tem as prioridades. E essa publicidade assume ago ra, em ter mos de gas tos em es ca la mun di al, o ní vel mais ele va do do mun do en tre to dos os demais. A humanidade, hoje, gasta mais em
propaganda do que em armas e do que em projetos
espaciais.
Este meu projeto tem apenas como objetivo im pedir que essas emissoras utilizem uma espécie de
recurso subliminar no sentido de tornar mais audíveis
e visíveis ao ouvinte a propaganda e seus estímulos.
Portanto, desejo que a propaganda seja feita no mes mo número de decibéis em que são transmitidas as
músicas e os programas realmente recreativos e cul turais.
Considero mais do que ra zoá vel a mi nha ini ci a tiva e espero receber a aquiescência da consciência
de todos os Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Con tinua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
A Presidência esclarece que, nos termos do art.
287 do Regimento Interno, o Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei do Senado será considerado como
uma série de emendas e votado, separadamente, por
artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do projeto emendado, salvo aprovação de requerimento para votação em globo ou
grupo de dispositivos.
Nesse sentido, foi encaminhado requerimento,
que será lido pelo Sr. 1.º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 195, de 2001
Requeiro, nos termos do art. 287 do Regimento
Inter no, a vo ta ção em glo bo do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Projeto de Lei do Senado nº 127, de 1995 (nº
989/95, na Câmara dos Deputados), que padroniza o
volume de áudio das transmissões de rádio e televisão nos es pa ços de di ca dos à pro pa gan da e dá ou tras
providências.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. – Senador Lauro Campos.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Em vo tação o requerimento que acaba de ser lido.
As Sras e os Srs. Senadores que o apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à votação, em globo, do Substitutivo
da Câmara dos Deputados.
Em votação.
as
As Sr e os Srs. Senadores que o apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 127, DE 1995
(Nº 989/95, naquela Casa)
Padroniza o volume de áudio das
transmissões de rádio e televisão nos espaços dedicados à propaganda e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens padronizarão seus sinais de áudio,
de modo a que não haja, no momento da recepção,
elevação injustificável de volume nos intervalos comerciais.
Art. 2º O Poder Executivo criará, no período de
cento e vinte dias, a contar da publicação desta lei, os
mecanismos necessários à normalização técnica da
ma té ria, bem como à fis ca li za ção de seu cum pri men to.
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta lei
sujeitará o infrator à pena de suspensão da atividade
pelo prazo de trinta dias, triplicada em caso de reincidência.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 55, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 55, de 1999
(nº 643/98, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Difusora de Amparo
Ltda. para explorar serviço de radiodifu-

398

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 2001

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

são sonora em onda média na cidade de
Amparo, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 616, de 2000,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Edison Lobão, 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
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 55,
de 1999 (nº 643, de 1998, na Câmara dos Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 164, DE 2001
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 55, de 1999 (nº 643, de
1998, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 55, de 1999 (nº
643, de 1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Difusora de Amparo Ltda. para explo rar ser vi ço de ra diodifusão sonora em onda média na cidade de
Amparo, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente; Edison Lobão,
Relator; Mozarildo Cavalcanti; Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER Nº 164, DE 2001
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 55, de 1999 (nº 643, de
1998, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou
e eu, , Presidente do Sena do Fe de ral, nos ter mos do
art. 48, item 28, do Regimento Inter no, pro mul go o seguinte
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DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 2001
Aprova o ato que renova a per missão outorgada à Rádio Difusora de
Amparo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Amparo, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 269, de 7 de maio de 1997, que re no va a per missão ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra de Ampa ro Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 1º de
maio de 1994, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Amparo, 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.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 77, de 1999 (nº
665/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de Assis S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Assis, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 572, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Carlos Wilson, com abstenções da
Senadora Heloísa Helena, e 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.
as
As Sr e os Srs. Senadores que o apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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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 77,
de 1999 (nº 665, de 1998, 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 165, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 77, de 1999 (nº 665, de
1998, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 77, de 1999 (nº
665, de 1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora
de Assis S.A. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda mé dia na ci da de de Assis, Esta do de
São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente; Edison Lobão,
Relator; Mozarildo Cavalcanti; Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER Nº 165, DE 2001
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 77, de 1999 (nº 665, de
1998, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou
e eu, , Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de Assis S.A. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Assis, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o decreto s/nº, de 13 de maio de 1997, que renova, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da
Rádio Difusora de Assis S.A. para ex plo rar, sem di re ito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Assis, Estado de São
Paulo.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (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.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 15, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 15, de 2000 (nº
249/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade de Radiodifusão Capivari
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Capivari, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 470, de 2000,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, com abstenções do
Senador Jefferson Péres e da Senadora Heloísa Helena.
Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
as
As Sr 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 (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 15,
de 2000 (nº 249, de 1999, na Câmara dos Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 166, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 15, de 2000 (nº 249, de
1999, na Câmara dos Deputados).
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 2000 (nº
249, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade de Radiodifusão Capivari Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Capivari, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de abril de
2001. – Jader Bar balho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Mazarildo Ca valcanti – Marluce
Pinto.
ANEXO AO PARECER Nº 166, DE 2001
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 15, de 2000 (nº 249, de
1999, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, , Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te
DECRETO LEGISLATIVO
, DE 2001
Nº
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à “Sociedade de Radiodifusão Capivari Lida.” para explorar ser viço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Capivari, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta ria nº 81, de 13 de março de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 19 de fevereiro de 1997, a permissão outorgada à ”Sociedade de Radiodifusão
Capivari Ltda.“ para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Capivari, 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. Se na do res que a apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 16, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 16, de 2000 (nº
251/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio e Televisão Iguaçu S.A. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 769, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias, 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 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 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 16,
de 2000 (nº 251, de 1999, na Câmara dos Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 167, DE 2001
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 16, de 2000 (nº 251, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 16, de 2000 (nº
251, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re no va a con ces são ou tor ga da à Rá dio e
Televisão Iguaçu S.A. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de abril de
2001. – Ja der Bar ba lho, Presidente – Edi son Lobão,
Relator – Mozarildo Cavalcanti, Marluci Pinto.
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ANEXO AO PARECER Nº 167, DE 2001
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 16, de 2000 (nº 251, de
1999, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art.
48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te
DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 2001
Aprova o ato que renova a concessão outorgada a ”Rádio e Televisão Iguaçu S.A.“ para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 24 de novembro de 1998, que renova por
quinze anos, a partir de 1º de dezembro de 1995, a
concessão outorgada a ”Rádio e Televisão Iguaçu
S.A.“ para explorar, sem direito de exclusividade, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são) 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
As Sr e os Srs. Se na do res que a apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 218, DE 2000
Discussão, em turno único, do 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, tendo
Parecer favorável, sob nº 119, de
2001, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Maria do Carmo Alves.
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Em discussão o projeto, em turno único.
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.
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
218, de 2000 (nº 450, de 2000, na Câ ma ra dos De putados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 168, DE 2001
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 218, de 2000 (nº 450, de
2000, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto 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
Cul tu ral de Bar ra de San to Antô nio a exe cu tar ser vi ço
de radiodifusão comunitária na cidade de Barra de
Santo Antônio, Estado de Alagoas.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente; Edison Lobão,
Relator; Mozarildo Cavalcanti; Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER Nº 168, DE 2001.
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 218, de 2000 (nº 450, de
2000, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou
e eu, , Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
, DE 2001
Nº
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Barra de
Santo Antônio a executar serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Barra
de Santo Antônio, Estado de Alagoas.

402

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 2001

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re a Por ta ria
nº 119, de 11 de agosto de 1999, que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Barra de Santo Antô nio a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Barra de Santo Antônio, Estado de Alagoas.
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.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 258, DE 2000
Discussão, em turno único, do 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, tendo
Parecer favorável, sob nº 136, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Lúcio Alcântara, 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
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
258, de 2000 (nº 509, de 2000, na Câmara dos Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
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PARECER Nº 169, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 258, de 2000 (nº 509, de
2000, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de 2000 (nº
509, de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou tor ga per mis são à Funda ção Edu ca cional Salesiana Dom Bosco para executar serviço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci dade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Mozanildo Cavalcanti, Marluce Pinto.
ANEXO AO PARECER Nº 169, DE 2001
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 258, de 2000 (nº 509, de
2000, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu,
,Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
Nº
, DE 2001
Aprova o ato que outorga permissão
à ”Fundação Educacional Salesiana Dom
Bosco“ para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 210, de 8 de dezembro de 1999, que outorga
permissão à ”Fundação Educacional Salesiana Dom
Bosco“ para executar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
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.
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As Sras e os Srs. Se na do res que a apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei da Câmara nº 105, de
2000 (nº 3.480/97, na Casa de origem), que
dispõe sobre o atendimento preferencial ao
idoso nas unidades vinculadas ao Sistema
Único de Saúde, tendo
Parecer sob nº 108, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Leomar Quintanilha, pela prejudicialidade.
A Presidência, nos termos do art. 334, inciso I,
do Regimento Interno e do referido parecer declara
pre ju di ca da a ma té ria por ha ver per di do a opor tu ni dade, uma vez que já existe legislação pertinente ao as sunto tratado na proposição.
A matéria vai ao Arqui vo e será fe i ta a de vi da co municação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Esgotadas as matérias da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra
ao Projeto de Lei do Senado nº 127, de 1995, que,
nos termos do art. 320 do Regimento Interno, se não
houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 170, DE 2001
(Comissão Diretora)
Redação final do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 127,
de 1995 (nº 989, de 1995, na Câmara dos
Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 127,
de 1995 (nº 989, de 1995, na Câmara dos Deputados), que padroniza o volume de áudio das transmissões de rádio e televisão nos espaços dedicados à
propaganda e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lo-

403
Abril de 2001

bão, Relator – Mozarildo Cavalcanti – Marluce Pin to.
ANEXO AO PARECER Nº 170, DE 2001
Redação final do Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 127, de 1995 (nº
989, de 1995, na Câmara dos Deputados).
Padroniza o volume de áudio das
transmissões de rádio e televisão nos espaços dedicados à propaganda e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os serviços de radiodifusão sonora e de
sons e imagens padronizarão seus sinais de áudio,
de modo a que não haja, no momento da recepção,
elevação injustificável de volume nos intervalos comerciais.
Art. 2º O Poder Executivo criará, no período de
cento e vinte dias, a contar da publicação desta Lei,
os mecanismos necessários à normalização técnica
da matéria, bem como à fiscalização de seu cumprimento.
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei
sujeitará o infrator à pena de suspensão da atividade
pelo prazo de trinta dias, triplicada em caso de reincidência.
Art. 4º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 196, DE 2001
Nos termos do art. 321 do Re gi men to Inter no, 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 Subs ti tutivo da Câmara ao Pro je to de Lei do Se na do nº 127, de
1995 (nº 989/95, naquela Casa), de autoria do Senador Lauro Campos, que padroniza o volume de áudio
das trans mis sões de rá dio e te le vi são nos es pa ços dedicados à propaganda e dá outras providências.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2001. – Senador Lauro Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Aprova do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da redação final.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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Em votação.
As Sras. e Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Passa-se agora à apreciação do Requerimento n.º 193,
de 2001, lido no Expediente, de urgência, para o Pro jeto de Lei da Câmara n.º 38, de 1997.
Em votação o requerimento.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia, somente
após ser instruída com o parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Passa-se agora à apreciação do Requerimento n.º 192,
de 2001, lido no Expediente, de autoria do Senador
José Alencar e outros Senadores, solicitando que o
tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente da sessão do próximo dia 11 de junho seja dedicado a homenagear a memória do ex-Deputado Federal, ex-Vice-Presidente da República Dr. José Maria
Alckmin, pelo centenário de seu nascimento.
Em votação o requerimento.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Retorna-se à lista dos oradores.
Concedo a palavra ao Senador Waldeck Ornélas.(Pausa.)
O SR. FERNANDO MATUSALÉM (Bloco/PPB
– RO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Pela
ordem, concedo a palavra ao Senador Fernando Ma tusalém.
O SR. FERNANDO MATUSALÉM (Bloco/PPB
– RO. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, gostaria de registrar meu voto ”sim“ no Item
nº2.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Ata
registrará o voto de V. Exª.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Pela
ordem, concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para
convidar os mem bros da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e de Infra-Estru tu ra para ou vir mos o Mi nis tro
José Jorge, que já se encontra no Senado, que vem
pres tar es cla re ci men tos so bre os pro ble mas de ra ci onamento de energia no País.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ PONTES (Bloco/PSDB – CE) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Pela
ordem, tem V. Exª a palavra.
O SR. LUIZ PONTES (Bloco/PSDB – CE. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos taria apenas de registrar meu voto ”sim“ no Item nº 2
da pauta de votação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Ata
registará o voto de V. Exª.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Pela
ordem, tem V. Exª a palavra.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pediria a V. Exª que registrasse meu voto “sim” no Item
nº 2.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A solicitação de V. Exª será atendida.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Con cedo a palavra ao Senador Ademir Andrade, pela Liderança do PSB.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje
é dia 17 de abril, e o movimento pela reforma agrária,
trabalhadores rurais de todo o País, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores, o MST e outras organizações de trabalhadores promovem, em todo o território nacional, manifestações a favor da luta pela reforma agrária, lembrando o triste fato ocorrido no
Estado do Pará, na “curva do S”, no Município de
Eldorado dos Carajás. Num dia 17 de abril, 19 trabalhadores rurais, que lutavam pelo direito de obter a
posse da terra, um lote para morar e trabalhar, foram
assassinados por policiais militares do meu Estado.
Naquele momento, os trabalhadores, que faziam uma caminhada com destino a Marabá e, posteri-
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or men te, a Be lém, de se ja vam do Go ver no nada mais,
nada menos que transporte para a sua viagem e alimentação para as suas famílias. Muitos não sabem,
mas aquele gru po de tra ba lha do res ru ra is já so fria na
região havia dois anos e seis meses. Primeiramente,
eles ocuparam uma área e foram expulsos pela companhia Vale do Rio Doce. Acamparam à beira do pro jeto Carajás durante quase oito meses, esperando a
solução do Incra, que não veio. Cansados de esperar,
foram a Marabá, ocuparam a sede do Incra e esperaram por quase mais um ano. Depois de um ano, o
Incra de Marabá os retornou para Parauapebas.
Lembro-me de que, na campanha de 1998, o
Lula fez uma vi si ta ao acam pa men to des ses tra ba lhadores em Marabá. Voltaram para Parauapebas e
aguardaram pela iniciativa do Governo. Uma fazenda
foi desapropriada, uma parte desses trabalhadores
foi assentada, mas a maioria ficou sem terra para tra balhar. E por isso, por um compromisso de que eu fui
tes te mu nha, por que es ti ve em Cu ri o nó po lis jun to com
o então Presidente do Incra, Francisco Graziano, que
prometeu àquelas pessoas, em outubro do ano anteri or ao as sas si na to, que em dois me ses ele da ria a so lução para os seus problemas. Mas, depois, houve o
grampo no telefone, aqueles fatos ocorridos no
BNDES, e por isso o Sr. Graziano foi demitido pelo
Presidente Fer nan do Hen ri que Cardoso. Os trabalhadores esperaram de outubro até abril do ano seguinte, quando fizeram a caminhada com destino a Marabá.
Cansados da viagem, resolveram bloquear a
estrada, para que o Governo se sensibilizasse com o
seu pro ble ma. E o Go ver na dor do Esta do, num ato im pensado, pressionado pelos latifundiários da região,
na busca de manter essa famosa ”autoridade“, sem
nenhuma negociação, deu ordens à polícia para desbloquear a estrada a qualquer custo, a qualquer preço.
Foi um ato evi den te de ab so lu ta ima tu ri da de política, de absolutainconseqüência e de absoluta irresponsabilidade. E os policiais foram ao local, fecharam
esses trabalhadores, houve confronto e a polícia
abriu fogo contra esses trabalhadores rurais: 19
sem-terras foram barbaramente assassinados e mais
de 30 trabalhadores foram feridos.
Passaram-se cinco anos e até hoje não se proce deu ao jul ga men to. E o que é pior: a Jus ti ça bra si le i ra isentou de julgamento os que deram a ordem para
que o confronto ocorresse. Excluíram do processo o
Governador do Esta do, o Co man dan te da Po lí cia Mi litar e o Secretário de Segurança Pública. Os que de-
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ram a ordem, os que autorizaram que o confronto se
realizasse, os que mandaram que os policiais ti rassem os trabalhadores a qualquer preço, Senador
Eduardo Suplicy, ficaram fora do processo.
Eu disse há alguns anos que, se o Governador
Almir Ga bri el ti ves se um mí ni mo de bom sen so, po deria ter li ga do para mim, para a So cor ro Go mes, para o
Paulo Rocha, para o Valdir Ganzer, para qualquer
Parlamentar do Pará que tivesse ligação com o movimento. Teríamos sido capazes de negociar, de resolver, de atender à necessidade daqueles trabalhadores, de desobstruir a estrada e evi tar os as sas si na tos.
No entanto, o Governador preferiu impor sua autoridade, resultando em 19 assassinatos.
Até hoje, o fato re per cu te in ten sa men te em todo
o Brasil. Hoje, em todas as capitais brasileiras, os tra balhadores rurais fizeram caminhadas em direção ao
Incra dessas cidades, ao Ministério da Fazenda, ao
Banco do Brasil, a órgãos públicos de uma maneira
ge ral, a exi gir jus ti ça e, fun da men tal men te, a exi gir reforma agrária no território brasileiro.
Essa dis cus são tal vez te nha pas sa do des per cebida hoje no Congresso Nacional, devido aos confrontos, às denúncias permanentes que estão surgindo, da pró pria base do Go ver no, con tra atos de ir re gu laridades praticados por representantes de Ministérios, por di ri gen tes de au tar qui as fe de ra is e até por Se nadores e Deputados Federais.
Esse fato é tão grave e clama tanto que a mídia
e as atenções da Casa hoje se voltaram todas para
ele. Fiz ques tão de vir à tri bu na para di zer que o Bra sil
precisa passar por transformações. E acredito que to das essas denúncias que estão sendo feitas, ao con trá rio de fa ze rem mal, in di cam so lu ções e trans for mações, caminham para fortalecer o movimento social,
ca mi nham para le van tar a in dig na ção do povo bra si leiro diante da realidade nua e crua: dinheiro público
sendo levado por pessoas que já têm muito dinheiro,
a vida dos grandes e poderosos cada vez mais facilitada, ao passo que o povo tem que caminhar, acampar, co zi nhar de ba i xo de sol e de chu va, em fo gões de
pe dra, para mos trar ao Go ver no a ne ces si da de de ser
fazer a reforma agrária no Brasil.
Evidentemente, em fun ção de tudo isso, o dia 17
de abril marca nossa história. Mas o que é mais vergonhoso é que nem o fato de 19 trabalhadores terem
sido barbaramente assassinados fez com que o Governo avan ças se no seu pro pó si to de dis tri bu ir ter ra e
de fazer justiça ao povo brasileiro.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dor Ademir Andrade, V. Exª me concede um aparte?
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O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
o Senador Eduardo Suplicy com satisfação.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Ademir Andrade, neste 17 de abril de
2001, cinco anos após o massacre de Eldorado de
Carajás, V. Exª traz aqui a lembrança da impunidade.
Passado tanto tempo, apesar da gravidade daquele
movimento, houve conluio entre as autoridades do
Governo Federal e o Governo Estadual, uma vez que
havia e continua havendo um entrosamento muito
grande entre o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e o Governador Almir Gabriel. E V.
Exª vem relatando as inúmeras dificuldades no âmbito da Justiça, apesar de os diversos Ministros da Jus tiça, inclusive o atual Ministro José Gregori, e o próprio Ministro Raul Jungmann terem dito que estariam
envidando esforços para o fim da impunidade. Con tudo, o fato é que o tempo vai passando e não há o julgamento dos principais responsáveis. E ressalta bem
V. Exª: os mais responsáveis estão, de alguma forma,
escapando do julgamento. É claro que eles, como
todo ser hu ma no, pre ci sam ter o legítimo direito de se
defender, mas a defesa não pode ser o impedimento
do processo de julgamento. Ocorre que os inúmeros
adiamentos, as formas administrativas, as complicações burocráticas estão a retardar o julgamento dos
responsáveis e a apuração completa dos fatos. Isso é
estranho! Estive ali com V. Exª, visitando Eldorado de
Carajás, e ob ser vei as fa mí li as das ví ti mas dos 19 tra balhadores e a natureza do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que, há muito tempo, estão
batalhando pelo direito de trabalhar na terra.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB PA) Senador
Eduardo Suplicy, referi-me, no discurso, a pessoas
assassinadas em 1994, não em 1998. Foi na campanha eleitoral de 1994. Para se ter uma idéia, em 1994,
esses trabalhadores que morreram já estavam acam pa dos no Incra, lu tan do por essa ter ra, o que de mons tra que, por parte deles, não houve nenhuma intransigência.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Nós
já tivemos aqui inúmeras manifestações. Tivemos a
marcha de mais de 30 mil pessoas, que chegaram a
Brasília convocadas pelo MST. Quando adentraram
Bra sí lia, em 17 de abril de 1997, fo ram bem re ce bi das
e aco lhi das pela po pu la ção. Lem bro-me até de, ao ca mi nhar com eles, ter vis to fa mí li as bra si li en ses des cerem de seus apartamentos para dar as boas-vindas
àquela marcha, dizendo quão justa é a luta do MST
pela reforma agrária. Aliás, esses movimentos têm
sidocaracterizados por for mas pa cí fi cas, mas, passa-
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dos cinco anos, os problemas não foram resolvidos.
Então, Senador Ademir Andrade, é preciso que o Minis tro Raul Jung mann, o Mi nis tro José Gre go ri, o Pre sidente Fernando Henrique Cardoso e o General
Alberto Cardoso estejam conscientes de que, se por ventura começa a haver sinais de impaciência e de
ações que resvalam para aquilo que eles denominam
atos ilegais, ou se resvalam para eventual ação de vi olência que de maneira alguma aprovo , essa impaciên cia de cor re da não-re so lu ção do pro ble ma, da impunidade que perdura. E a responsabilidade disso
tudo está no Governo Fernando Henrique Cardoso,
que precisa acionar mais assertivamente os órgãos
da Justiça brasileira, para que não haja mais delongas nem com esse julgamento nem com a efetivação
da reforma agrária. Pelo menos que ela ocorra mais
depressa do que tem ocorrido. Ainda ontem, o Ministro Raul Jungmann men ci o na va que este Go ver no assentou mais famílias – 2,5 milhões nestes últimos 6
anos do que qualquer outro Governo na História do
Brasil. Entretanto, Senado Ademir Andrade, se, conforme ele disse, o número de famílias assentadas foi
de 2,5 milhões – se é que o foram , muitas delas, talvez em número até maior do que o das assentadas,
acabaram sendo expulsas do campo pela deterioração das condições de vida dos trabalhadores rurais e
das famílias. Isso é o que tem sido constatado não
apenas pelo IBGE: o próprio Secretário do Ministério
da Agricultura, Guilherme Dias, ob ser vou que, du rante o tem po em que es te ve lá, ma i or foi o nú me ro de fa mílias que saíram do campo do que o de assentadas.
Então, cumprimento V. Exª por lem brar o mas sa cre de
Eldorado de Carajás, ressaltando a impunidade que
perdura quanto ao caso.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agrade ço a V. Exª. No en tan to, cre io que hou ve um en ga no
no número, Senador Eduardo Suplicy, porque, no primeiro Governo Fernando Henrique, o compromisso
dele era de assentar 280 mil famílias ao longo dos 4
anos e, no segundo mandato, cerca de 400 mil famílias. Portanto, jamais se poderia ter chegado a esse
número de 2 milhões.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Agra deço a retificação, Senador, mas é que me lembro de
ter ouvido S. Exª mencionar esse número assim tão
grande na entrevista de rádio.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Com
certeza, é o exagero normal do Governo.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dor Ademir Andrade, também posso ter cometido um
engano, mas certamente será im por tan te que se faça
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o balanço entre famílias expulsas do campo pelo fenômeno econômico e famílias efetivamente assentadas.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agradeço a V. Exª.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
V. Exª concede-me um aparte, Senador Ademir
Andrade?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Concedo um aparte ao Senador Antonio Carlos Valadares, com muito prazer.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Senador Ademir Andrade, V. Exª enfoca assunto da
maior importância, que deveria ser lembrado como
exemplo de que o Go ver no não está cum prin do o seu
verdadeiro papel de trabalhar, de forma tranqüila,
pelo desenvolvimento do campo, pelo desenvolvimento social. A nossa Constituição é clara quanto à
Reforma Agrária, no que diz respeito a uma propriedade que não esteja cumprindo a sua função social.
Lamentavelmente, ainda há setores que resistem à
própria Constituição, aos próprios ditames da lei e re agem violentamente contra os pequenos, contra
aqueles que não têm nada, contra aqueles que querem apenas um lugar ao sol para o seu sustento e
para o de suas famílias. O episódio do Pará, em que
morreram 19 trabalhadores, atesta o inconformismo
de al gu mas clas ses, ain da in crus ta das no meio po lí ti co, que não concordam com a Reforma Agrária. É lamentável que, até hoje, os verdadeiros responsáveis,
como destacou V. Exª, não tenham sido chamados à
barra da Justiça para responderem pelos seus crimes.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Muito
pelo contrário. Foram isentos por ela.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Hoje, li no jornal que a Justiça já designou os jurados
que participarão da audiência. Esperamos que, no
decorrer do julgamento, venham à tona as verdades
que buscamos. Ou seja, que as verdadeiras pessoas
que comandaram o massacre de Eldorado dos Carajás sejam punidas pela Justiça. Sabemos que os pequenos, obedecendo a ordens erradas, praticam crimes. Foi o que aconteceu no Estado do Pará. Alguns
re ce be ram or dens superiores que ain da não fo ram le vadas ao campo da verdade. Portanto, faz-se necessário que, no julgamento que será efetivado pela Jus tiça do Pará, os verdadeiros culpados sejam punidos.
O Governo Federal fala muito de Reforma Agrária,
mas, aten den do à Cons ti tu i ção, deve pôr à dis po si ção
dos trabalhadores os instrumentos creditícios e fisca-
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is, os preços, os custos da produção, o incentivo à
pesquisa e à tecnologia, a assistência técnica e a ex tensão rural, o seguro agrícola, o cooperativismo –
uma forma de aumentar a produção no campo –, a
eletrificação rural, a irrigação, a habitação para o traba lha dor ru ral. Nada do que é pre vis to no art. 187 está
sendo feito pelo Governo Federal, não com a profundidade devida a um verdadeiro projeto de reforma
agrária. Parabenizo V. Exª por ter enfocado esse assunto, pois, no dia 17 de abril, há cinco anos, dezenove trabalhadores foram massacrados pela polícia a
mando do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Solicito ao nobre orador, Senador Ademir Andrade,
que conclua o seu pronunciamento, já que ultrapassou em um minuto e quarenta segundos o seu tempo
e que exis tem vá ri os ora do res ins cri tos aguar dan do a
vez.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Du ran te o pro nun ci a men to de um Se na dor, é im pos sí vel solicitar a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – É
impossível agora, Senador Álvaro Dias. Deixe o orador concluir.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, quero apenas consultá-lo para saber se o
ora dor que está na tri bu na fala como Lí der. Se es ti ver,
não há possibilidade de apartes. Não que não queiramos ouvir os apartes, mas estamos inscritos também
e queremos exercer o direito de usar a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Já so li ci tei ao Se na dor Ade mir Andra de que con clua o
seu pronunciamento em atenção aos demais oradores.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – É uma
pena, Senador Geraldo Cândido, que eu não possa
ouvi-lo neste momento tão importante.
Após a Ordem do Dia, o Líder tem vinte minutos
e são permitidos apartes. Assim estabelece o Regimento da nossa Casa. Então, o Senador Álvaro Dias
está enganado na sua manifestação.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) –
Penso que quem está enganado é V. Exª.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – É só
ler o Re gi men to que V. Exª sa be rá quem está en ga na do.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Apelo aos Srs. Senadores que evitem discussões pa ralelas.
Garanto a palavra ao Senador Ademir Andrade
para concluir o seu pronunciamento.
O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) – Concede-me V. Exª um breve aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Ouço
o aparte do Senador Geraldo Cândido.
O Sr. Geraldo Cândido (Bloco/PT – RJ) – Sena dor Ade mir Andra de, pa ra be ni zo V. Exª pelo as sun to trazido ao plenário desta Casa. Estou inscrito para
falar e, se houver tempo ainda hoje, abordarei esse
mes mo as sun to que con si de ro da ma i or im por tân cia.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Senador Geraldo Cândido, agradeço a V. Exª o aparte.
Sr. Presidente, se hoje a manifestação se dá
nesse nível em todo o território nacional, mais que
tudo, é conseqüência da impunidade e da falta de
ação governamental para realizar a verdadeira re forma agrária.
O sen so do IBGE de 2000 co lo ca o Bra sil na po sição de um dos países mais urbanizados do mundo:
apenas 17,5% da nos sa po pu la ção vi vem na zona ru ral, ao passo que 82,5% vivem na zona urbana, o que
é um absurdo num território desse tamanho.
A grande maioria dos assentamentos do Incra
hoje está abandonada. Os trabalhadores conquistaram a terra, houve a desapropriação, os fazendeiros
re ce be ram gran de par te dos re cur sos, e sim ples mente não chegaram os créditos, as estradas, as vicinais,
nem chegou o apoio técnico necessário à produção
agrícola. Não foi cum pri do o que está es ta be le ci do na
Constituição brasileira.
Essa é a ra zão do mo vi men to. É bom para o Bra sil que haja tal movimento, pois é ele que tem feito o
Governo ceder às pressões dos trabalhadores rurais
em todo o território nacional.
Portanto, os trabalhadores rurais de todo o Brasil contam com a solidariedade do Partido Socialista
Brasileiro, nesse mo men to da sua cam pa nha pelo fim
da impunidade e pela implementação da reforma
agrária em nosso País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ademir
Andrade, o Sr. Jader Barbalho, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no Senado Fe deral, o assunto é Sudam, Sudene e painel. Mas no
Paraná um assunto da maior gravidade hoje tem
prendido a atenção dos paranaenses muito mais que
a existência ou não da tal lista de votação.
O Paraná está preocupado, Sr. Presidente, com
a iminência de perder a sua companhia de energia
elétrica. A Copel, que pretende o Governo, a todo o
cus to, ven der, sem pre foi con si de ra da no Pa ra ná símbolo de eficiência e orgulho. A nossa companhia de
energia elétrica é, sem nenhuma dúvida, a empresa
mais importante no setor de energia elétrica do País,
não apenas por gerar energia suficiente para abastecer o Estado, mas também por exportá-la e, sobretudo, por ter sido tal empresa sempre referência nacional e internacional.
O Governo Jaime Lerner, que vendeu o Banco
do Estado do Paraná – aliás, fez uma verdadeira doação ao Banco Itaú –, vendeu as rodovias numa concessão que impõe sobre os usuários a cobrança de
um pedágio absurdo que foi corrigido em janeiro do
ano passado em 116%, sendo que a inflação não
atingiu 10% no ano.
O pedágio é cobrado no anel de integração
construído com recursos públicos, há rodovias que já
deveriam ter sido duplicadas e que não foram, há rodovias que deveriam ter recebido obras de infra-estrutura e que não receberam, e o usuário do Paraná é
obrigado a pa gar um pe dá gio ele va do que en ca re ce o
cus to de pro du ção da agri cul tu ra pa ra na en se em cerca de 6% nas cul tu ras prin ci pa is e que au men ta o pre ço do frete em 38% para qualquer produto que se
queira levar ao Porto de Paranaguá.
O Go ver no ven deu a com pa nhia de água, de sa neamento. O Governo vendeu praticamente tudo, e o
pior é que o Governo atual do Paraná recebeu o Esta do com uma dívida que, em toda a história do Paraná,
chegou a R$1,5 bilhão, aproximadamente.
Quando, desta tribuna, há quatro ou cinco anos
passados, eu advertia que a forma com que o Governador estava conduzindo o Estado ia levá-lo à beira
do abismo, recebi no Paraná uma verdadeira avalanche, Sr. Presidente, de matérias publicadas em jornais que, à época, recebiam do Governo do Esta do mu ito bem, re ce bi am em dia, por que o Go ver no po dia pa gar. Re ce bi, en tão, de tro co de al guns jor na is do Pa ra -
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ná, uma crítica que, inclusive, me tachava de inimigo
do Paraná.
O tempo passou e a população do Estado viu
quem estava com a razão. Eu alertava; o Governador
não quis ouvir. A irresponsabilidade do Governador
do Pa ra ná con du ziu o Esta do a uma dí vi da que é hoje
dez ve zes a dí vi da que ele, Go ver na dor Ja i me Ler ner,
assumiu do seu antecessor, o Senador Roberto Requião, que sucedeu ao Senador Álvaro Dias. De
R$1,5 bilhão, Sr. Presidente, a dívida é, hoje, de mais
de R$16 bilhões, sem contarmos o fato de que vamos
ter que pagar, ao longo dos próximos 30 anos – portanto dos próximos sete mandatos de governo -, uma
dí vi da só re la ti va ao Ban co do Esta do. Por que o ne gó cio do Banco do Estado foi mais ou menos assim: tínhamos um banco; de repente, o Governador resolveu trocar esse banco por uma dívida; deu o banco
para o Itaú; e ficou com uma dívida de R$4,5 bilhões
aproximadamente, que, corrigida ao longo de 30
anos, chegará a R$12 bilhões.
Uma conta rápida nos dá o va lor que está sen do
pago por mês: R$33 milhões, o que significa, Sr. Presidente, R$1,100 milhão por dia.
Assisti a uma propaganda esses dias na televisão falando sobre as vilas rurais, que deram casas
para 80 mil pessoas, no Paraná. Ora, se essa dívida
não tivesse sido contraída pelo Governo do Paraná,
poderíamos construir 100 casas por dia. Portanto, 12
mil casas por ano. Num período de oito anos – é fácil
fazer a conta -, seria possível construir 96 mil casas.
Fiz a conta agora, Sr. Presidente – posso até ter errado, mas creio que não. Só que o Governador trocou o
banco por uma dívida. A dívida está lá. Teremos que
pagá-la.
E lem bro-me que em 1987, quan do fui no me a do
Secretário da Agricultura pelo então Governador
Álvaro Dias, hoje Senador, con tra ta mos um em prés timo no Banco Mundial a fim de realizar o Programa
Paraná Rural, considerado o maior programa de desenvolvimento rural já executado no País. Gastamos
US$150 milhões, ou R$300 milhões. Fiz uma conta
esses dias: se o Governo do Paraná está pagando
R$33 milhões por mês, a cada dez meses de pagamento da dívida, só com o Banco do Estado, que ele
quebrou, daria para fazer um Paraná Rural. E gastamos oito anos para realizar o Paraná Rural. E conservamos seis milhões de hec ta res de ter ra com aque les
recursos, fora os equipamentos, as estradas vicinais
e a estrutura construída na zona rural do Estado.
Pois bem, a cada dez meses, repito, daria para
fazer um novo Paraná Rural, apenas com a parcela
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que está sendo paga ao Banco Central pelo Estado
do Paraná, por conta da quebradeira a que foi levado
o Banco do Estado.
Aqui veio uma Diretora do Ban co Cen tral e fa lou:
”Senador, o que aconteceu ao Banco do Estado do
Paraná é que uma quadrilha assaltou o banco do
Estado“.
É até uma pena que o Senador Requião não
está aqui, porque S. Exª tem veiculado na imprensa
do Paraná, até de uma forma um pouco depreciativa,
o fato de não termos assinado aqui, tanto o Senador
Álva ro Dias quan to eu, o re que ri men to para a cri a ção
da CPI que, dizem, pretende investigar a corrupção.
Mas não acredito que um requerimento que propõe a
investigação de 30 fatos queira investigar alguma coisa; não quero passar atestado de honestidade para
ninguém, assinando uma CPI que acaba não dando
em nada. E vão falar: está vendo, não era nada disso;
o Governo está investigando. Então, individualizem,
particularizem as propostas, aí, vamos assinar. Vamos investigar a Sudam? Vamos investigar a Sudam.
Vamos investigar a Sudene? Vamos colocar os corruptos na cadeia? Vamos colocar os corruptos na cadeia.
Agora, quero dizer ao Senador Requião que S.
Exª foi o Relator da CPI dos Precatórios. E a CPI dos
Precatórios chegou à conclusão de que o Banco do
Estado do Paraná tinha comprado 415 milhões de títulos podres de Santa Catarina, Alagoas, Pernambuco, Guarulhos e Osasco. E quero saber: se o Paraná
comprou os tí tu los po dres, se hou ve a CPI dos Pre ca tó ri os, quem foi res pon sa bi li za do pela CPI dos Pre ca tórios no Governo do Paraná; quem foi preso?
Alguém tem que ser preso. Tem que prender quem
assaltou o Banco do Estado do Paraná. Não vi ninguém preso. Não vi um centavo do Banco do Estado
do Paraná ser devolvido. O que estou vendo é que a
população do Estado do Paraná está condenada, pe los próximos 30 anos, a pagar uma dívida construída
pela incompetência ad mi nis tra ti va, de um lado, e pela
corrupção que varreu o Banco do Estado do Paraná,
segundo denúncias do próprio Banco Central.
A CPI dos Precatórios foi realizada, mas onde
está quem roubou o banco? Onde está quem comprou
os precatórios, os títulos podres? O povo do Paraná ficou com a dívida, Sr. Presidente, e ninguém foi preso!
Qual o re sul ta do que trou xe, por tan to, a CPI em re la ção
aos títulos podres do Paraná? Quero saber quem vai
ser preso, se houve um assalto no banco.
Sr. Presidente, estamos falando de um assunto
que se liga com a Copel. É preciso, daqui desta tri bu-
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na, denunciar a manobra que está sendo levada adiante pelo Governo do Paraná e que os Deputados
Estaduais não podem se omitir neste momento, nem
participar dessa enganação que o Governador está
submetendo a população do Pa ra ná, quan do fala que
quer ven der a Co pel, por que, da qui a al guns anos, ela
não vai ser competitiva, que esta é a hora de vender,
que o Presidente da República mandou vender e veicula, inclusive, uma propaganda oficial dizendo que
quem mandou vender a Copel foi o Presidente. Isso é
mentira. O Governo Federal, por meio da lei de 1995,
autoriza a venda, mas não determina. Quem decide
se vende ou não é o Governador.
Agora, o Governador está vendendo a Copel,
mas, dentro desse negócio, estão os 415 milhões de
precatórios, de títulos podres, que foram parar no
Ban co do Esta do e que, para ga ran tir sua aqui si ção, o
Governo do Estado colocou 415 milhões de ações da
Copel lá dentro do Banco do Estado. Essas 415 milhões de ações, corrigidas para hoje, segundo cálculos de alguém que já foi do Governo do Estado, chegam a R$850 milhões. Oitocentos e cinqüenta milhões de reais é o valor que o ao Banco Itaú para retirar as ações que ofereceu em garantia à compra dos
títulos podres – que não vão honrados pela maioria
dos seus emitentes; inclusive o Governador de Santa
Catarina já disse que vai rasgar e queimar os títulos
em frente à igreja, não vai pagar esses títulos. Ou
seja, se Santa Catarina não irá pagar, os outros tam bém seguirão o mesmo exemplo.
A emissão desses títulos foi considerada irregular, ilegítima, pela CPI. Esses títulos são hoje, na verdade, me ta de do va lor que o Esta do tem a re ce ber se
ven der a Co pel. Por quê? Por que o Esta do só tem nas
mãos, hoje, 31% das ações ordinárias, porque ele já
vendeu – e essa é uma co i sa que pou ca gen te sabe -,
de 1995 a 2000, R$2 bilhões em ações da Copel. E o
que fez o Estado com o dinheiro? Seria bom verificar,
Sr. Presidente, o que o Governo do Paraná fez com o
dinheiro arrecadado com a venda das ações da Copel, de 1995 a 2000. Se ria mu i to bom ve ri fi car. Por que
o dinheiro da venda da Copel, agora, pode ter o mes mo destino. E qual é o destino? Se a lei aprovada na
Assembléia diz que 70% dos recursos apurados com
a ven da da Co pel de vem ir para o Fun do de Pre vi dên cia e que 30% o Governador terá o livre-arbítrio para
aplicar os 30% restantes em Saúde, Educação e outras funções do Estado, já não dá mais para considerar essa lei atendida, porque metade do dinheiro de
que o Estado vai dispor não vai nem para o Fundo de
Previdência nem para a Saúde e Educação. Vai, sim,
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para o colo do Sr. Paulo Setúbal, Olavo Setúbal, enfim, para os do nos do Itaú, que de têm 28% das ações
da Copel. Essas ações foram para o Itaú a fim de garantir um negócio mal explicado do Governo do Paraná, que, como disse, em plena vigência da CPI dos
Precatórios, teve a coragem, o despudor de comprar
os tí tu los po dres que o Bra sil in te i ro sa bia que não se riam honrados.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
V. Exª me con ce de um apar te, Se na dor Osmar Dias?
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Com
satisfação, Senador Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Senador Osmar Dias, o pronunciamento de V. Exª,
mais uma vez, é o demonstrativo mais eloqüente do
erro cometido pelo Poder Legislativo que liberou as
privatizações em todo o Brasil. A base do Governo,
tanto aqui no Senado como na Câmara dos Deputados, apesar do alerta da Oposição, confiou de boa-fé
no Governo Federal, nos Governos Estaduais. Mas a
verdade é que as privatizações se tornaram quase
um mercado persa, e foram aproveitadas como instru men to po lí ti co de pres são so bre Pre fe i tos, so bre lideranças políticas, porque os Governadores passaram a dis por de con di ções fi nan ce i ras, à cus ta da má quina do Estado, para impor situações políticas a seu
favor. Senador Osmar Dias, já tivemos oportunidade
de conversar com V. Exª e com vários Senadores do
Paraná e de outros Estados sobre a situação de Ser gipe, que privatizou sua empresa energética, a Energi pe. Esta com pa nhia foi ven di da por um pre ço ab sur do; ou seja, por R$500 milhões. Para Sergipe, esse
valor significa muito, bastando dizer que a arrecadação men sal do Esta do era de apro xi ma da men te R$50
milhões. O Governador do Estado usou os recursos
da venda nas vésperas das eleições, indo de município em municípiooferecer obras eleitoreiras. S. Exª foi
reeleito Governador, ocupando o respectivo cargo.
Ter mi na das as ele i ções, mais de 800 obras no Esta do
de Sergipe foram abandonadas e o dinheiro gasto.
Hoje, o Instituto de Previdência do Estado de Sergipe
– IPES, que era um primor de organização e de eficiência, está quebrado, falido. Foi instalada uma CPI
na Assembléia Legislativa de Sergipe para apurar a
quebradeira do IPES, decorrente da irresponsabilidade do Governo, que poderia ter investido 100% dos
recursos no instituto. Nosso Partido votou contra a
venda da Energipe. Mas, já que foi vendida, por que o
Governador não aplicou a totalidade dos recursos
para sanear o IPES e, conseqüentemente, dispor de
recursos para a realização de obras enquanto equili-
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brava as finanças do referido instituto? V. Exª está realmente cumprindo com o papel de Senador da República do Estado do Paraná ao alertar a Assembléia
Legislativa e os seus coestaduanos da responsabilidade governamental em preservar uma estatal que
vem prestando serviços relevantes ao Estado do Paraná. A venda indiscriminada do nosso patrimônio,
como, por exemplo, da Vale do Rio Doce – V. Exª manifestou-se contrariamente a essa venda à época, se
não me engano –, foi também um verdadeiro crime
co me ti do con tra o Bra sil. A Pe tro bras só não foi ven di da, porque, V. Exª também se lembra, apresentamos
e aprovamos na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania uma proposta de emenda constitucional,
que, depois, veio ao plenário, onde todos os Senadores iam proibir, em qual quer tem po, a ven da da Pe tro bras. Isso tudo ocorreu durante a dis cus são da emen da do monopólio do petróleo. O Presidente da República mandou uma carta aos Senadores da República, e, em fun ção des sa car ta, a nos sa emen da foi der rubada no plenário. Naquela carta, o Presidente afirmava peremptoriamente que a Petrobras não seria
vendida. Ela não foi vendida, mas foi enfraquecida a
ponto de a Petrobras ser, hoje, uma mera sombra da quilo que foi. Hoje, funcionários morrem, porque ela
não tem condições administrativas de bem formar
técnicos para enfrentar a situação da exploração petrolífera em alto-mar. Portanto, V. Exª tem razão. Acho
que a privatização, da forma como os Governadores
estão fazendo, é deletéria e altamente prejudicial às
comunidades do nosso Brasil.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) –
Agradeço a V. Exª, Senador Antonio Carlos Valadares, pelo aparte.
Sr. Pre si den te, an tes de en cer rar, que ro fa zer algumas considerações ainda, porque muitos ar gumentos têm sido utilizados por aqueles que são contrários à privatização da Copel, mas bastaria um argumento apenas. Existe um compromisso legal expresso em uma lei votada na Assembléia Legislativa,
segundo o qual 70% dos recursos da ven da da Co pel
seriam destinados ao Fundo de Previdência, pois
esse tem sido o argumento do Governo. Mas, na verdade, o Governador quer vender a Copel para, mais
uma vez, dar de presente parte de uma empresa públi ca ao dono de um ban co. Já deu de pre sen te o Ban co do Esta do, pois, no dia se guin te à ven da do ban co,
o Presidente do Itaú disse à imprensa que o que pagou no Banco do Estado tem para receber em créditos tributários no futuro; portanto, o banco praticamente não lhe cus tou nada. Te nho guar da da essa de -
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claração publicada na Gazeta Mercantil do dia seguinte à venda.
Agora o Governador quer vender a Copel, mas,
na ver da de, en tre ga rá ao Itaú me ta de do va lor ar re cadado pelo Estado, porque terá que pagar aquelas
ações, o que aqui denunciei há mais de um ano. Vejo
que os Deputados Estaduais mostram-se surpresos
dizendo que não sabiam, que foram colhidos de surpresa. O próprio Líder do Governo diz que votou uma
lei que des ti na va 70% para o Fun do de Pen são e 30%
para projetos estratégicos, e que desconhecia outros
destinos. Portanto, é ilegal a venda da Copel, assim
como fere a Lei de Concessões o fato de o Estado ter
cedido em garantia as ações da Copel. Esse fato por
si só já significa crime de responsabilidade, pelo qual
deve responder o Governador do Estado do Paraná;
só isso já mereceria, por parte da Assembléia Legislativa, uma ação concreta contra o Governo do Estado, para im pe dir que o pa tri mô nio do Esta do seja des sa forma entregue.
No penúltimo dia da Semana Santa, quando se
ma lha o ju das – no Sá ba do de Ale lu ia –, na Boca Mal dita, em Curitiba, foi feita uma eleição. Cem pessoas
votaram para escolher o judas, quem traiu o Paraná.
Pois o Governador venceu o ”Lalau“, os Prefeitos que
foram afastados dos car gos, e mu i tos de les com ris co
de serem presos porque assaltaram os cofres públicos; e venceu o Senador Luiz Estevão. Venceu a todos. De 100 pessoas que votaram, 81 vo ta ram no Governador como judas porque traiu o Paraná.
Veja como o tempo se encarrega de restabelecer a verdade. Quando eu dizia que o Paraná estava
indo para o abismo em função de administração temerária, fui acusado de estar traindo o Paraná, segurando empréstimos. Eu não segurei empréstimos, Sr.
Presidente. O que eu fiz foi alertar que aqueles empréstimos não poderiam ser concedidos para um
Estado que estava se afundando em dívidas e que,
agora, não consegue usar os empréstimos, pagando
taxa de per ma nên cia, por que não tem a con tra par ti da
para oferecer.
Agora, está claro quem tinha razão, e o povo
está se ma ni fes tan do nas ruas, dessa forma, como fi zeram as pessoas no Sábado de Aleluia em Curitiba.
Espero que os Deputados impeçam a venda da Copel, por questões legais inclusive – e há motivos de
so bra para im pe dir tal ven da. Se há ar gu men tos téc ni cos, econômicos e sociais – e são todos contrários à
venda , há argumentos legais que têm de ser usados,
neste momento, para impedir esse crime que querem
praticar contra o patrimônio do Estado do Paraná.
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Durante o discurso do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ricardo Santos.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Ricardo Santos, 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 Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, antes do tema
específico, o meu apoio ao pronunciamento do Senador Osmar Dias. Especialmente no que diz respeito à
pri va ti za ção da Co pel, há uma gran de in dig na ção po pular no Paraná. As pesquisas indicam que 90% da
população se coloca contrariamente à privatização
daquela que é a empresa modelo de energia no País.
É bom repetir sempre: extremamente lucrativa, extraordinariamente superavitária em todos os balanços,
competente tecnicamente, eficiente. É, sem sombra
de dúvida, incomparável em matéria de eficiência. E,
quando se fala em competitividade, gostaria, mais
uma vez, de destacar que não acredito possa existir
no País qualquer empresa do ramo em condições de
competir com a Copel.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Permite-me V. Exª. um aparte?
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) –
Com prazer, Senador Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Antes de
V. Exª. adentrar em outro assunto, gostaria de dizer
que Goiás também vive este drama: o atual Governador quer vender as Centrais Elétricas de Goiás, que é
a distribuidora e comercializadora de energia elétrica
no nosso Estado. V. Exª. se referiu à competitividade.
Gostaria de chamar a aten ção para um fato que a po pulação ain da não en ten deu bem. Não há que se fa lar
em competitividade, dentro do mesmo Estado, de
companhiasdiferentes. Como é que, no Pa ra ná, ou tra
companhia vai construir redes de energia elétrica e
fincar novos postes para haver a competitividade?
Não. Vira car tel mes mo, mo no pó lio de quem com prar,
im põe con di ções e pre ços. O prin cí pio da pri va ti za ção
é justamente para que haja competitividade, a fim de
que o usuário possa escolher entre essa ou aquela
companhia. Mas como fazê-lo, se não se pode instalar uma nova companhia de energia elétrica no Para-
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ná ou em Goiás? Como construir novas redes paralelas às já existentes, fincar no vos pos tes pa ra le los aos
já existentes? Por isso, a questão da energia elétrica
é estratégica e tem de permanecer sob o controle do
Poder Público, ou seja, do próprio povo, que é o propri e tá rio. De for ma que me so li da ri zo com V. Ex.ª e, ao
mesmo tempo, com o Senador Osmar Dias, que fez
uma exposição muito clara a respeito desse assunto.
Como, infelizmente, não tive oportunidade de aparteá-lo, apro ve i to o en se jo para fazê-lo na pes soa de V.
Ex.ª, a quem agradeço.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) –
Agra de ço, Se na dor Maguito Vilela, o inteligente apar te. Re al men te, o se tor pri va do está con vo ca do a com petir com o setor público na geração e distribuição de
energia elétrica. No Paraná, há os rios Iguaçu e Tibaji.
Recentemente, a Aneel publicou edital abrindo concorrência para que empresas possam construir hidrelétricas no Estado. O rio Tibaji comporta cinco novas hidrelétricas; o rio Iguaçu, outras hidrelétricas. Portanto, não
há como impedir que haja competição do setor privado
com o setor público no campo energético. Todavia, é
muito importante que uma empresa pública da competência da Copel seja preservada como empresa pública, até como referência para que o Poder Públicotenha
parâmetros no momento de estabelecer o reajuste das
tarifas cobradas aos consumidores.
Gostaria também de dizer, já que o Senador
Osmar Dias focalizou uma propaganda enganosa do
Go ver no do Pa ra ná afir man do que o Go ver no Fe de ral é
que obriga o Estado a privatizar as empresas de energia, que o próprio Presidente da República, na semana
que passou, ouvido por emissoras de rádio do Estado
do Pa ra ná de cla rou ta xa ti va men te que “com pe te ao Governo estadual a decisão”. O Governo Federal não obri ga. A lei, desde a Constituição de 1988, pos si bi li ta a privatização de empresas estatais; no entanto a decisão é
do Go ver no es ta du al nes se caso que tem ple na au to nomia para deliberar a respeito desse assunto; e deveria
ouvir a população, que, de forma esmagadora, não deseja a privatização daquela empresa.
Nós gostaríamos também de salientar mais uma
vez da tri bu na des ta Casa para que não ima gi nem qual quer tipo de incoerência da nossa parte: não somos
contra a privatização da Copel; somos contra a privatização de qualquer empresa estratégica do setor de
energia e de água desde que sejam empresas competentes e superavitárias. Não há por que privatizar qualquer empresa competente, lucrativa do setor de energia, que é setor fundamental à qualidade de vida da po pulação,especialmente no momento em que os Gover-
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nos se preparam para o racionamento de energia, especialmente quando se tem como indiscutível a escassez próxima de energia no País, sobretudo quando
existem exemplos inúmeros no mundo para verificar
que a privatização do se tor de ener gia foi frus tra ção em
muitospaíses, inclusive em pa í ses mais avan ça dos que
o nosso. Portanto, o PSDB constituiu advogado, o Dr.
Romeu Bacelar Filho, um administrativista competente
no Pa ra ná, para im pe trar to das as ações ju di ci a is pos síveis na tentativa de impedir a privatização da Copel.
É bom destacar: inúmeras entidades do Estado
já se ma ni fes ta ram, in clu si ve a Igre ja Ca tó li ca, con tra a
privatização da Copel. Mas esse apelo popular, por
meio de entidades representativas, não tem sensibilizado o Governo. Na próxima segunda-feira, inicia-se
um movimento mais abrangente. Na Assembléia Legislativa do Paraná, será lançada uma cam pa nha para
coleta de assinaturas a fim de se apresentar um projeto de natureza popular que deseja impedir a venda da
Copel. Esperamos que, brevemente, milhares de assinaturas sejam apostas a um pro je to de lei que será en caminhado à Assembléia Legislativa do Paraná e que
os Srs. Deputados Estaduais possam, respeitando a
opinião pública, votar favoravelmente a esse projeto
para impedir que um equívoco his tó ri co pos sa ser consumado pelo Governo Estadual, porque as conseqüências fu tu ras são, sem som bra de dú vi da, per ni ci osas e contrárias ao interesse público no meu Estado.
Sr. Presidente, antes de concluir, peço o apoio
para o projeto de lei que estou apresentando que ins ti tui o Fun do de Apo io aos Ser vi ços de Ilu mi na ção Pú blica – Fasip. A exemplo do que ocorre no setor de te lecomunicações, com a constituição do Fundo de Telecomunicações, e atendendo a uma das principais
reivindicações dos Prefeitos brasileiros, estamos
apresentando essa proposta de instituição de um
Fun do de Apo io aos Ser vi ços de Ilu mi na ção Pú bli ca –
Fasip. Esse projeto tem a finalidade de apoiar os Municípios brasileiros no que diz respeito às despesas
de custeio e investimento em iluminação pública.
O Serviço de Iluminação Pública, destinado a
prover de luz as vias e logradouros públicos, é uma
competência do Município, abrangida pelo art. 30, inciso V, da Constituição Federal. Sendo, pois, a iluminação pública um serviço da alçada de cada Município, as condições de sua prestação e custeio devem
ser definidas em lei municipal.
Ocor re que a for ma de cus te io des se ser vi ço tem
ge ra do mu i ta con tro vér sia. A par tir dos anos 80, mu i tos
Municípios passaram a editar leis que instituíram uma
taxa para cobertura da prestação do serviço de ilumi-
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nação pública, conhecida por Taxa de Iluminação Pública – TIP. Subseqüentemente, muitas ações judiciais
foram interpretadas, em praticamente todos os Estados da Federação, questionando a constitucionalidade
de leis municipais instituidoras da TIP. Sentenças proferidas pelos Tribunais Superiores reconhecem a procedência das alegações apresentadas e têm declarado a inconstitucionalidade dessas leis.
Em 1999, foram feitas novas ten ta ti vas de re solver a questão da iluminação pública.
Na Câmara, foi apresentado projeto de lei que
alterava o art. 15 da Lei n.º 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 concessionárias do serviço público de distribuição, excluída a popu la ção ru ral, para cobrir o consumo de ener gia elétrica destinada à iluminação pública. Caberia à
Aneel estabelecer os critérios, limites e condições
para o aumento das tarifas.
O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados e remetido ao Senado. Nesta Casa, contudo,
esse PLC nº 16, de 2000, foi rejeitado. O Relator con clu iu que ha via sé ri as dú vi das quan to à cons ti tu ci o nalidade do projeto. O 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 serviço público uti universi, que falece dos requisitos de
especificidade e indivisibilidade para a sua
cobrança individualizada, como é próprio da
tarifa, ou mesmo da espécie tributária taxa.
E, no Senado, foi apresentada a Proposta de
Emenda à Constituição n.º 76, de 1999, que permitia
aos Municípios e Distrito Federal instituir contribuição
destinada ao custeio de serviço de iluminação pública. Essa PEC, contudo, após a rejeição do PLC n.º16,
de 2000, foi retirada pelo próprio autor.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Senador Álvaro Dias, desculpe-me por interrompê-lo
para prorrogar a sessão por cinco minutos, a fim de
que V. Exª conclua o seu pronunciamento.
O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Pois
não, agradeço-lhe, Sr. Presidente.
Proposta de Emenda à Constituição, de teor se melhante, fora também apresentada na Câmara dos
Deputados, porém sua tramitação foi prejudicada
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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
mol des do Fun do de Uni ver sa li za ção dos Ser vi ços de
Telecomunicações – FUST. A idéia 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 naque les Mu ni cí pios 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.
Sr. Presidente, essa era a comunicação que
gostaria de fazer. Considero importante a apresentação des se pro je to e o apo io dos Srs. Se na do res é fun damental para atender ao pleito dos Mu ni cí pi os bra sileiros. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Ricardo Santos pelo
tempo restante da prorrogação da sessão.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta oportunida de, fa ze mos uso des ta tri bu na para co mu ni car a re alização do II Simpósio Brasil Café Conilon, entre os
dias 4 e 6 próximos passados, em São Gabriel da Palha – ES, berço da introdução do café robusta no Brasil, e, seguramente, o Município brasileiro mais represen ta ti vo da di fu são de tec no lo gia e da or ga ni za ção do
sistema produtivo desse grupo de café, no País.
O even to, em âm bi to na ci o nal, con tou com par ti cipantes dos principais Estados produtores, a saber:
Espírito Santo, Bahia e Rondônia.
Naquela oportunidade, foram abordados temas
importantes que permitiram destacar, de um lado, a
inequívoca preocupação dos produtores quanto à
condução da política cafeeira, em âmbito federal, especialmente no que diz respeito à política de retenção, e, de outro, a disposição dos produtores em investir em tecnologia de produção e diferenciação da
qualidade do café conilon, visando fixar, no mercado
internacional, a imagem dos vários tipos de café robusta brasileiro. O conilon se diferencia, nitidamente,
dos robustas de outros países, especialmente dos
asiáticos – Vietnã e Indonésia.
A produção de café conilon, concentrada nos
Esta dos do Espí ri to San to, Ba hia e Ron dô nia, já ul tra passa os 30% da produção nacional de café e repre-
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senta importante fonte de renda e emprego para cerca de 700 mil pessoas nesses Estados.
Não obstante sua importância econômica e social, ainda persiste, lamentavelmente, uma certa pos tura conservadora por parte de autoridades e de lideranças que discriminam – velada ou explicitamente –
o café conilon brasileiro. Esse viés tem dificultado a
implementação de programas mais efetivos de valorização para esse grupo de café, considerando suas
características específicas e suas vantagens para a
am pli a ção da pre sen ça bra si le i ra no mer ca do in ter nacional do café.
Ora, o café conilon, uma linhagem do robusta
africano (coffea canephora) vem conquistando o
mercado internacional por meio de sua utilização em
blends com os diversos tipos de café arábica, tradicionalmente utilizados na indústria de torrefação de
café e de café solúvel, como forma de se ele var o ren dimento industrial e de se obter di fe ren tes pa drões de
bebida, já consolidadas nos principais países consumidores de café.
Agora mesmo, tomamos conhecimento de que
o ilustre Deputado Federal do Paraná Abelardo Lupion, sob o argumento de assegurar a qualidade do
café industrializado e garantir o direito dos consumidores, propõe, em um projeto de lei, a obrigatoriedade de rotular as embalagens de café com a composição de cada espécie de que se compõe o produto in dustrializado. Essa iniciativa deixa implícita a in tenção de inibir o uso de café conilon nos blends, deixando transparecer que o café conilon é uma espécie
menos nobre de café.
Enquanto ainda se faz discriminação, no Brasil,
entre grupos de café, e se praticam po lí ti cas não consistentes com a condição histórica de país líder na
produção mundial de café, estamos perdendo po sição no mercado, e os produtores, sozinhos, buscam
saídas para os problemas com que se defrontam.
As razões são muitas para justificar a insatisfação dos produtores, apreendidas no encontro de São
Ga bri el da Pa lha, quan to à po lí ti ca de re ten ção im ple mentada pelo Poder Executivo Federal, dentre as
quais se destacam:
O momento inicial de implantação da política de
retenção, definida quando os preços estavam ainda
em patamares remuneradores, fixando-se o preço
base a US$0,95/libra peso (hoje o arábica está cotado, no mercado de Nova Iorque, a US$0,60/libra
peso, e o conilon, a US$0,29/libra peso), ensejando o
não-cumprimento do acordo por vários países membros da Associação dos Países Produtores de Café;
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A determinação das autoridades brasileiras em
cumprir o acordo, mesmo sem a garantia plena da
participação dos outros países produtores, levando à
formação de um estoque de retenção de 2,6 milhões
de sa cas que, hoje, pode re pre sen tar um sé rio pro ble ma à administração da oferta de café no mercado;
A perda de posição brasileira no mercado internacional, com a redução das exportações em 18,5%
nos úl ti mos 12 me ses, di mi nu in do de 26% para 20% a
posição brasileira no mercado internacional, com a
conseqüente perda de receita cambial, que já ultrapassa os US$700 milhões;
A realização simultânea, às operações de retenção, pelo Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to,
de leilões dos estoques reguladores oficiais, contribuindo para deprimir, ainda mais, os preços internos.
Como contraponto aos problemas hoje enfrentados pelos produtores de café conilon e exaustivamente debatidos no encontro de São Gabriel da Palha, destacamos as expectativas favoráveis quanto à
duração do ciclo de baixos preços, que deverá ser
me nor do que aque les ob ser va dos em pe río dos an te riores. Certamente, deverão ocorrer reduções de tratos culturais, em especial da irrigação e da adubação
em lavouras economicamente inviáveis aos níveis de
preços atuais. Isso tende a reduzir, de forma acelerada, a oferta, encurtando o ciclo de preços baixos.
Dentro do quadro de preocupação prevalecente
no setor produtivo, vale ressaltar, como aspecto al tamente positivo, a disposição dos produtores em melhorar a produtividade e acelerar a diferenciação na
qualidade do produto, a fim de marcar, definitivamente, o café conilon brasileiro como ”robusta de qualidade“ em relação ao café asiático, não obstante a conjuntura desfavorável de preços. Nesse sentido, destacamos o interesse e a disposição dos cafeicultores
em adotar, cada vez mais, tecnologias relacionadas
ao plantio de novos cultivares, à secagem mecânica
do café, ao controle da broca, à produção de cereja
des cas ca do, den tre outrastecnologias. A esse respeito, as tecnologias já disponíveis, a organização da
cadeia produtiva e a motivação para o associativismo
são fortes, o que atenua os pontos fracos na condução da política cafeeira nacional.
Srªs e Srs. Senadores, como homem público
pre o cu pa do com os des ti nos da ca fe i cul tu ra bra si le i ra
e, nes te mo men to, aten to às de ci sões que po dem tra zer pre ju í zos aos pro du to res de café, tan to do ará bi ca
quanto do conilon, com graves repercussões econômicas e sociais nas regiões produtoras, tomamos a
iniciativa de antecipar algumas medidas de política
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que serão necessárias, visando apoiar os produtores
nesse período caracterizado por baixos preços.
Em primeiro lugar, destacamos a neces si dade de:
– Aquisição dos estoques retidos pelos
exportadores, com a política de retenção, equivalentes hoje a cerca de 2,6 milhões de sacas,
para que os preços não sejam ainda mais deprimidos, com possível fim da retenção;
– Prorrogação dos empréstimos de
crédito rural para os cafeicultores, especialmente para os agricultores familiares enquadrados no crédito rural do Pronaf;
– Rebate nas taxas de juros do crédito
rural, nos contratos prorrogados, visando reduzir as perdas dos produtores nesse ciclo
de baixa dos preços do café;
– Estímulo à adoção de tecnologias
que permitam a difusão ampla da melhoria
de qualidade do café conilon e do arábica,
contribuindo para a diferenciação dos “cafés
do Brasil”, tendo como propósito a ampliação da capacidade competitiva nacional;
Inclusão sistemática da produção cafeeira nos Planos de Safra do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, com destinação de recursos do Funcafé para financiamento de investimentos voltados à implantação de lavouras e à melhoria da infra-estrutura cafeeira, que levem ao aumento da
produtividade e da qualidade do café;
Investimento em marketing dos vários
tipos de “cafés do Brasil”, tanto de blends
quanto dos cafés conilon descascado, arábicas finos e do café orgânico.
Finalmente, registramos a nossa posição, no
sentido de defender uma política cafeeira compatível
com as necessidades das regiões produtoras do
Brasil e do Espírito Santo, que envolve, somente no
segmento produtivo, cerca de 2,3 milhões de pessoas, entre pequenos proprietários, parceiros, colonos
e trabalhadores rurais.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela consideração.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Os Srs. Senadores João Alberto Souza, Carlos Wilson, Eduardo Siqueira Campos, Romero Jucá, Lúcio
Alcântara e Mozarildo Cavalcanti enviaram discursos
à Mesa para serem publicados, na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
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S. Exªs serão atendidos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma ra zão mu i to
particular me traz à tribuna do Senado Federal na data
de hoje: a cidade de Bacabal, berço onde nasci e que
tive a oportunidade de servir como Prefeito, festeja 81
anos. No dia 17 de abril de 1920, a Lei n. 932 elevou o
então povoado de Bacabal à categoria de vila.
Nascida de uma originária fazenda de arroz, algodão e mandioca plantada em 1876 às margens do
rio Mearim e cultivada por escravos, Bacabal foi cres cendo ao longo dos anos, até constituir-se hoje uma
das cidades mais progressistas do Estado do Maranhão e da região. Aos oitenta e um anos como núcleo
urbano, arroja-se para um horizonte que seu povo
constrói e persegue com liberdade, determinação,
trabalho e perspectiva.
São 91.737 habitantes, 71.357 mil vivendo na
zona ur ba na, 20.380 no in te ri or e 58.290 ele i to res, to dos voltados para um desenvolvimento que sintonize
aproveitamento dos recursos naturais com respeito à
natureza, bem-estar e auto-sustentação.
A área do Município de Bacabal caracteriza-se
por terrenos férteis, topografia privilegiada, presença e
pujança do rio Mearim, até há pouco a principal via de
trans por te da pro du ção de ba ba çu, ar roz, al go dão e pecuária para os centros de comercialização e consumo.
Às margens do Mearim, multiplicam-se lagos e
la go as que, além de en ri que ce rem a pa i sa gem, fer ti lizam o solo, pro por ci o nam aos ha bi tan tes abundantes
peixes de qualidade e criam o ambiente natural para
as vi go ro sas ma na das de bú fa los que ali são cri a das.
Co nhe ce dor de Ba ca bal por ser mi nha ter ra na tal
e por tê-la servido como Prefeito, sei das esperanças
de seu povo e meus contemporâneos. Sa ú do essa terra gloriosa na sua infância de 81 anos de idade, certo
de que a beleza do seu futuro está a espelhar a vontade dos filhos. Uma vontade que não é de grandeza vã,
mas expressão do que se espera de melhor para as
pessoas. Exteriorização do que vai pelo coração dos
habitantes que não medem sacrifícios para trabalhar,
construir, existir e viver com qualidade e dignidade.
Não tenho dúvida que esses sentimentos fervilham na alma de todos os bacabalenses não apenas
no dia do aniversário da sua cidade, mas constantemente, pois a cidade cresce, a cidade se desenvolve,
progride, se engrandece e engrandece, se projeta e
ele va na me di da da mag ni tu de do co ra ção e da men te
do seu povo, o povo bacabalense.
Parabéns, Bacabal!
Era o que tinha a dizer!
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O SR. CARLOS WILSON (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar
o falecimento no último dia 9 de abril do ilustre jurista
pernambucano João Monteiro Filho.
Ex-Secretário da Justiça do Governo de Pernambuco, João Monteiro inseriu seu nome entre
aqueles que viveram pelo receituário do ideal.
Reconhecido como uma das maiores autoridades em Direito Eleitoral, sempre representou o seu
partido nos tribunais.
Amigo pessoal do ex-Governador Leonel Brizola,
manteve a sua lealdade e recusou a proposta fácil da
adesão, em diversos momentos de sua vida pública.
Fundador do PDT, foi um homem lúcido, que
honrou sua postura de jurista e de homem de leis.
Foi candidato várias vezes. E pautou sua atuação nos palanques pelo discurso lúcido, distante das
promessas fáceis, atrelado a realidade que conhecia
tão bem.
João Monteiro foi vitimado por um enfarte fulminante, aos 74 anos, quan do, como dis se seu fi lho João
Monteiro Neto, fazia o que mais gostava, estudar.
Esta mente privilegiada nos fará falta, sem dúvida. Per nam bu co fi cou ór fão de um de seus fi lhos mais
ilustres. Sua he ran ça de hon ra, re par ti da en tre sua vi úva e seus cinco filhos, é uma lição para todos nós
brasileiros.
Solicito que a Presidência do Senado registre o
voto de pesar que ora profiro e dele dê notícia a Direção Nacional do PDT, o Diretório Regional de Pernambuco e a seus familiares.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
as
TO) – Sr. Pre si den te, Sr e Srs. Se na do res, não po deria deixar passar esta data sem registrar um fato que,
sendo auspicioso para o Tocantins, o é também para
o Brasil, sobretudo neste momento em que existe a
ameaça de colapso o sistema energético do País.
Tanto mais auspicioso é o fato porque, iniciada
há exatamente três anos, a Usina Hidrelétrica Luiz
Eduardo Magalhães, no Lajeado, vem cumprindo ri gorosamente seu cronograma, devendo antecipar o início da geração de energia sobre os prazos previstos.
Provavelmente, Sr. Presidente, há de ser pela
pri me i ra vez que tal fato acon te ce no Bra sil onde é tra dicional o atraso nos cronogramas de construção de
usinas de tal porte, atraso que geralmente é de anos
e acarreta acréscimos de custos insuportáveis.
Esse fato confirma o acerto da tese defendida
pelo Governo do Tocantins e que tem sido objeto tam -
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bém de pronunciamentos meus nesta Casa, que a
melhor política de privatização consiste em primeiro
privatizar para que o investimento seja da iniciativa
pri va da e não como vem acon te cen do, de pri me i ro in vestir recursos públicos para depois privatizar.
Privatizada em final de 1997, a construção da
Usina pelo Consórcio vencedor – a Investco iniciou
suas obras de construção imediatamente apenas 3
meses depois.
Pois bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
hoje, três anos depois de iniciada a gigantesca obra
que abri ga rá 14 com por tas e de ve rá ge rar 902 mi lhões
de quilowatts de energia dentro de um ano, é aberta a
primeira ensecadeiraconstruída para des vi ar o Rio To cantins de seu leitonatural com o ob je ti vo de per mi tir a
construção da grande barragem, que terá algo em tor no de 45 metros de altura e 1,5 Km de extensão.
Poderia dizer que com essa operação se inicia
hoje a contagem regressiva para o funcionamento da
Usina.
No mês de maio, será aberta a segunda enseca de i ra a mon tan te da bar ra gem e as águas do rio To cantins começarão a passar através das comportas
rebaixadas. A partir de agosto serão fechadas mais
três comportas e se iniciará o enchimento do lago,
que subirá muito devagar neste período. Cerca de
meio me tro so bre o ní vel atu al, o que, no en tan to, será
su fi ci en te para que até 15 de ou tu bro co me ce a fun ci onar a primeira turbina, que deverá gerar 180 MW de
energia, 30 MW a mais do que o atual consumo total
do Tocantins.
O alcance da quota máxima do lago só ocorrerá
em dezembro, coincidindo, portanto, com o período
máximo das cheias normais do Tocantins, e alcançan do a al tu ra má xi ma de 212 m. so bre o ní vel do mar.
A quota média registrada nas maiores cheias do rio
situa-se em torno de 202 m.
Nessa contagem regressiva, a Usina Luiz Eduardo Magalhães deverá produzir a plena po tên cia nos
pri me i ros me ses de 2002, con tri bu in do com mais 902
MW para o Sistema Energético brasileiro.
Desejo re gis trar meus cum pri men tos à Invest co,
o consórcio responsável que financia a Usina e que a
constrói, pelo exemplo de competência e responsabilidade com que vem se desempenhando dessa grande obra.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sábia decisão
presidencial foi a de criar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte ri or. A mis são des se
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Ministério é “Construir um Brasil competitivo, justo e
rico em oportunidades, em parceria com setores pro dutivos, por meio de ações que resultem na melhoria
da qualidade de vida da população”. E essa missão
vem sendo cumprida à risca.
Tenho a dizer aos nobres Colegas que fiquei
agradavelmente surpreso com as ações realizadas
por esse Ministério durante o ano de 2000 e que
constam do Relatório Anual, sobre o qual quero tecer
alguns comentários nesta minha fala e em algumas
oportunidades futuras.
Para hoje, escolhi três itens que considero muito
im por tan tes: os Fó runs de Com pe ti ti vi da de, o Pro gra ma
Brasil Empreendedor e o Fórum das Microempresas.
Os Fóruns de Competitividade são formados por
representantes do Governo, dos empresários e dos
trabalhadores,para o estabelecimentodediagnósticos
sobre os problemas de cada uma das cadeias produtivas e a de fi ni ção de Pla no de Me tas e Ações para a so lução dos problemas e aproveitamento das oportunidades identificadas. Têm por objetivo aumentar a capacidade de competição do setor produtivo brasileiro
no mer ca do mun di al. Se gun do o re la tó rio, já fo ram instalados os seguintes: Construção Civil (18 de maio);
Têx til e Con fec ções (30 de maio); Trans for ma dos Plás ti cos (17 de agos to); e Com ple xo Ele tro e le trô ni co (6 de
novembro). Para 2001, está prevista a instalação dos
se guin tes: Na val e Ma ri nha Mer can te; Bens de Ca pi tal;
Madeira e Móveis; Couro e Calçados; Cadeia Automotiva; Serviços; Cosméticos; Higiene Pessoal e Perfumaria; Siderurgia; Agronegócios.
É inquestionável a importância da participação
do setor de construção ci vil para a ge ra ção de em pre gos no País, e o fórum dessa cadeia produtiva vem
trabalhando com afinco para cumprir o seu mister. De
início, foi decidida a transformação do Programa Bra sileiro de Qualidade e Produtividade – PBPQ – Habitação em PBQP – Habitat, um programa mais amplo,
que incorpora saneamento e transporte urbano. Ainda no mês de junho, realizou-se o Workshop de Avan ços e Tendências do PBQP – Habitat. Em outubro foram realizados o Seminário de Indicadores da Construção Civil e o Workshop de Inovação na Área da
Construção Civil. Além desses eventos, a Caixa Econômica Federal e a Finep/MCT estão investindo
quantias significativas de recursos para a inovação
tec no ló gi ca na área da cons tru ção ci vil e ha bi ta ci o nal.
Já o Fórum de Competitividade Têxtil e de Con fecções mostrou-se de grande importância para a re cuperação desse setor, que vinha sofrendo muito
com a concorrência das importações. Em agosto de
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2000, o BNDES abriu li nha de cré di to no va lor de 1 bi lhão e 500 milhões de dólares para financiar a importação de equipamentos por pequenos empresários,
além de renovar o programa de apoio à comercialização do algodão brasileiro, com recursos da ordem de
400 milhões de reais. Foram adotadas também, por
meio da Por ta ria Inter mi nis te ri al nº 51, de 10 de agos to de 2000, me di das de sal va guar da co mer ci al (im posição de cotas) contra a importação maciça de malhas em fios sintéticos originárias de Taiwan.
Quanto ao Fórum do Complexo Eletroeletrônico,
um de seus principais objetos é o estudo da reestruturação das alíquotas de importação, pois esse setor
ainda se apóia na importação de quantidades elevadas de componentes, especialmente semicondutores.
Porém aguarda-se com ansiedade os resultados advindos da nova Lei de Informática e ana li sa-se a mo delagem de financiamentos do BNDES para o segmento
de componentes eletrônicos (capital de giro e investimentos).
O Fórum de Transformados Plásticos chegou
aos seguintes resultados: aprovação pelo Governo da
prática de preços diferenciados para o gás natural
como insumo do setor petroquímico ou como combustível; retirada da nafta petroquímica da lista de exceções à Tarifa Externa Comum – TEC. O setor espera,
também, investimentos de 8 bilhões e 200 milhões de
dólares até 2008 no setor de resinas termoplásticas.
O segundo item que quero abordar é o Programa Bra sil Empre en de dor, que tem como ob je ti vo apoi ar a cri a ção e a sus ten ta bi li da de de no vos mi cro e pequenos empresários e fortalecer os já estabelecidos,
mediante ações gerenciais, técnicas e financeiras.
Para se ter uma idéia do potencial das microempresas e pequenas empresas, é preciso dizer que
constituem 60% do total de empresas e são responsáveis por 40% da mão-de-obra empregada neste País.
O Programa Brasil Empreendedor está sendo
conduzido pelo Ministério do Trabalho e pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
Sebrae e, para se ter uma idéia de sua importância,
basta dizer que, no primeiro ano, superou amplamente a expectativa de capacitar dois milhões e trezentos
mil empreendedores, totalizando a surpreendente cifra de dois milhões e oi to cen tos mil. Qu an to às ope rações de crédito para fomento das atividades, atingiram um total de um milhão e duzentas mil operações,
com um volume de recursos re pas sa dos da or dem de
nove bilhões e quatrocentos milhões de reais.
Por outro lado, o Governo lançou o Programa
Expor te Fá cil, ope ra do pe los Cor re i os para ex por ta ções
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até dez mil dólares, em volumes de até trinta quilogramas. O destaque deve ser dado para a redução do número de documentos: de vinte e sete para apenas um.
Finalmente, Srªs e Srs. Senadores, o terceiro
item objeto desta minha fala refere-se ao Fórum das
Mi cro em pre sas. A criação do Fórum Permanente das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte,
que foi instalado em 8 de no vem bro de 2000, dá cum primento ao que determina o Estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, regulamentado pela Portaria 672, de 31 de agosto de 2000,
do Ministro do Desenvolvimento. Esse Fórum tem
seis co mi tês te má ti cos, com pos tos de re pre sen tan tes
do Governo e entidades de apoio e representação do
setor, para discutir e apresentar propostas de: racionalização legal e burocrática; investimento e financiamento; formação e capacitação empreendedora; tecnologia e inovação; comércio exterior e integração in ternacional; e informação.
Essa, nobres Colegas, é apenas uma pequena
parcela das realizações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com po nen te indispensável na atual organização político-administrativa de um País com as características do Brasil e essencial para o suprimento de suas necessidades de
curto e médio prazo.
Creio que só assim se pode levar esta Nação a
realizar o objetivo constitucional de “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais”.
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, a Asso ci a ção
dos Jovens Empresários – AJE vem prestando, sob a
esclarecida condução de Ivo Machado, seu atuante
Coordenador Geral, inestimável colaboração para o
avanço mais célere e seguro do desenvolvimento do
Estado do Ceará, que aqui representamos.
Cumpre, assim, os objetivos estabelecidos des de a sua oportuna fundação, em 1989, na cidade de
Fortaleza, quando um grupo de idealistas, marcando
a importância de sua presença na sociedade, criou o
espaço necessário para também contribuir para o de senvolvimento político, econômico e social do Estado
e do País, a par tir da for ma ção de li de ran ças por ta doras de moderna mentalidade empresarial, lastreada
na ética, na cidadania e na responsabilidade social.
Tratava-se, des de en tão, de er guer uma “en ti da de de vanguarda” que, interagindo com o meio social
e oferecendo “uma nova visão ao jovem empresário”,
estivesse ori en ta da para o de sen vol vi men to de ações
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prontas e efetivas destinadas à solução dos problemas brasileiros e do Estado.
Dessa forma, a Associação, sem finalidade lucrativa,política ou par ti dá ria, re ú ne o jo vem em pre sariado cearense, dedicando-se sobretudo a formar no vos líderes empresariais, incentivar ações empreende do ras, a con tri bu ir para o pro gres so po lí ti co, eco nômico e social de Fortaleza, do Ceará e do Brasil.
Assim, também, à formação e consolidação de
uma consciência crítica global de seus associados,
enfatizando os aspectos empresariais, intelectuais,
eco nô mi cos, so ci a is e po lí ti cos, que con si de ra ”ca racterística essencial do verdadeiro líder“.
Sob a direção de Ivo Machado, a AJE tem como
coordenadores adjuntos Alexandre Ribeiro, André
Albuquerque, Daniel Maia, Diarley Alme i da e Lu ci a na
Colares; como Gerentes de Projetos Eveline Gurgel,
Francine Reis, Heloísa Teles, José Célio de Araújo,
Luiz Girão, Maria Cecília Cavalcanti, Paula Leal, Rodrigo Caminha, Roncalli Bezerra e Ticiana Rolim; e
como seus representantes, junto à Faceje, o citado
Ivo Machado e Cláudia Félix.
Hoje, nos diversos departamentos da Associação, de sen vol vem-se, en tre ou tras ini ci a ti vas, o Pro jeto Empresários para o Futuro; a realização da Feira
do Mini-empresário; a pesquisa de temas para os
eventos de formação; a intensificação do convênio
com a Universidade Federal do Ceará, com vistas à
realização de parcerias com estabelecimentos de en sino superior do sul do País e à criação de intercâmbio de conhecimentos.
Deverão ser realizados o Fórum de debates; os
programas Empreendedor em Foco, Ceará em Evidência e Encon tro com a Re a li da de; o Se mi ná rio e os eventos relacionados ao Projeto Personalidades; a Missão
Nacional e duas Missões Empresariais Internacionais.
Além disso, prosperam gestões com a finalidade de divulgar as ações da AJE-Fortaleza no meio
universitário e aumentar o intercâmbio entre as Coordenações de Cursos, os Centros Acadêmicos e as
instituições participantes do Projeto Teoria e Prática.
Também, dar-se-á continuidade ao projeto Criatividade e Solidariedade, visando a melhoria da qualidade
de vida dos portadores do HIV/AIDS.
Ao relacionado grupo de dirigentes deve-se,
como se vê, a continuidade do edificante trabalho da
Associação, em seus jovens 12 anos de existência.
Do que tem sido essa extraordinária jornada, a recente divulgação de Desafios da modernidade, outro
dos apreciados livros de Concy Beserra, constitui o

419
Abril de 2001

relato mais fiel de uma invulgar história de lutas permanentes e de seguidas conquistas.
A autora, que é também jornalista graduada
pela Universidade Federal do Ceará, com expressiva
atuação nas áreas do jornal impresso, televisão e assessoria de imprensa, com isso promove o resgate
”dos dez anos de existência da Associação dos Jovens Empresários do Ceará“, produzindo um texto
leve e essencialmente informativo, porém repleto da
ação, coragem e determinação que caracterizam a
atuação de uma nova geração de empreendedores.
Concy Beserra, que integrou o grupo fundador
da AJE, reporta-se à fase de concepção da entidade,
projetada para ser ”de altíssimo nível e com metas
am bi ci o sas“, a fim de assegurar a mais am pla e qua li tativa formação aos seus associados, tornando-os
capacitados para o exercício de lideranças, quer nos
grandes grupos empresariais, quer em menores empreendimentos.
Desde o início, portanto, a AJE defende que a
ge ra ção for ma da e de sen vol vi da em seus es pa ços de
atuação deve as su mir, em nos sos dias, po si ções di ferentes daquelas que levaram numerosas empresas à
mor ta li da de, mu i tas ve zes por incompetência de seus
líderes e gestores.
Decerto, a Associação não ignora que formar e
desenvolver novas gerações de dirigentes não é missão de curto e médio prazos. Daí formular e administrar um projeto de longa extensão, promovendo a sucessão de comandos no parque empresarial cearense, pois o pro gres so do Esta do há de ter por base “em pre sas com pe ten tes, ci vi li za das e pre pa ra das, ha bi li tadas a enfrentar complicados desafios”, desprezando
os “dirigentes acostumados à falta de competição e a
men di gar apo io do go ver no nas mí ni mas di fi cul da des”.
Trata-se, conseqüentemente, de preparar ad ministradores com a mentalidade de cidadãos do mundo, ainda que venham a atuar tão-somente nas fronteiras do Estado. Por isso, a Associação deve realizar
um trabalho de autocrítica de sua trajetória, dele extraindo lições para a formulação de uma caminhada
de longo prazo e para o estímulo de ”não se deixar
aculturar pela ambiência na qual se encontra“.
Como prescreve, com acerto, o Professor Doutor Cléber Aquino, fundador da Associação dos Jovens Empre sá ri os, cabe a ela “in je tar nos as so ci a dos,
na sociedade, idéias claras na criação de uma nova
visão da atividade empresarial”. A par disso, é de sua
incumbência o desenvolvimento de “uma elite com
moderno estilo de liderança”.
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Essa eli te te ria a ”ca pa ci da de de ino va ção cons tante nas organizações“, na profissionalização das
empresas familiares e na implementação de modernas relações de trabalho, ”redesenhando modelos de
gestão e de estruturas organizacionais“ e, acima de
tudo, obe di en tes aos man da men tos da éti ca, da ci dadania e da responsabilidade social.
Em re su mo, a Asso ci a ção dos Jo vens Empre sários de Fortaleza bem merece que aqui consignemos
o elo gio à sua cons tru ti va e exem plar atu a ção, pro du to, sem dúvida, da força e idealismo de um grupo de
jovens, do ta do de mo der na vi são da ati vi da de em presarial, e que se tem mos tra do apto à li de ran ça do mo vimento destinado a vencer os grandes desafios des te novo milênio.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tomei conhecimento, há poucos dias, de um estudo do Sr. Hélcio
Marcelo de Souza, assessor técnico do Instituto de
Estudos Socioeconômicos, o INESC, que mereceu
minha atenção e, dada a pertinência do tema, creio
que tam bém me re ce rá a aten ção dos no bres Co le gas
desta Casa. O estudo faz uma análise das políticas
públicas para os povos indígenas, tomando como referencial o orçamento público para o ano 2000, tal
qual consta do Plano Plurianual do Governo. O título
do estudo é Políticas Públicas para Povos Indígenas: uma análise a partir do orçamento.
Tomo a liberdade de trazer ao conhecimento
dos Srs. alguns dados desse estudo, prometendo ser
breve e conciso.
O orçamento prevê, para o ano 2000, um valor
aproximado de 190 milhões de reais, para ações públicas com povos indígenas. Desse valor, 43% são
destinados a gastos com pessoal e manutenção da
Funai. O restante, quantia aproximada a 107 milhões
de reais, está voltado para programas finalísticos.
Os programas finalísticos podem ser reunidos
em dois grupos. Um deles é o Território e Cultura,
com destinação de 18% dos recursos da área-fim.
Nesse programa, integralmente desenvolvido pela
Funai, estão contempladas a política fundiária e a
proteção ao patrimônio cultural e ambiental das comunidades indígenas. Como se pode ver, aí estão as
questões ditas estratégicas para o País e de responsabilidade exclusiva do Estado.
O ou tro gru po, in ti tu la do Programa Etnodesenvolvimento, engloba ações ligadas à saúde, educação e auto-sustentação econômica das comunidades
indígenas. A ele estão destinados cerca de 82% dos
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recursos das atividades-fim. Como sabem, as ações
de saúde nas comunidades indígenas passaram, a
partir do orçamento de 2000, a ser coordenadas pelo
Ministério da Saúde, com execução descentralizada
nos Dis tri tos Espe ci a is Indí ge nas de Sa ú de. As ações
na área educacional, sob coordenação do MEC, tam bém foram descentralizadas, submetidas ao novo
modelo de estadualizar e municipalizar a educação.
Quanto aos projetos de auto-sustentação, passaram
a to mar a for ma, re cen te men te, de fun dos de pro je tos
aber tos, res sal tan do-se aí a par ti ci pa ção re le van te de
organizações indígenas e Organizações Não-Governamentais indigenistas.
Como se pode perceber, Sr. Presi den te, no Programa Etnodesenvolvimento, que leva 82% dos re cursos previstos para atividades finalísticas, estão
concentradas as ações que foram orçamentária e po liticamente retiradas da responsabilidade da Funai e
transferidas para a esfera de outros ministérios.
Esses são, Srªs e Srs. Senadores, os dois grandes programas que concentram as políticas públicas
para nossos povos indígenas. É interessante, agora,
acom pa nhar mos o de ta lha men to do cur so ins ti tu ci o nal
e orçamentário das ações previstas nesses programas, apresentado pelo Sr. Hélcio Marcelo de Souza,
no es tu do a que me re fe ri no iní cio do pro nun ci a men to.
Ve ja mos, pri me i ra men te, al guns as pec tos dig nos
de nota referentes ao Programa Território e Cultura.
Foram gastos até 15 de setembro, com identificação e
demarcação de terras indígenas e regularização fundiária de territórios indígenas, apenas 22% dos recursos previstos para 2000. “As ações com pior execução
até essa data foram as relativas à demarcação de terras, com apenas 8,3% de gastos.” É com tais palavras
que o autor do estudo assinala o fato. Nota ele ainda
que o orçamento de 2000 para o item Terras Indígenas, no valor de pouco mais de 14 milhões de reais, é
inferior à média orçamentária apresentada de 1995 a
1999, que foi de 19,7 milhões de reais por ano.
Em ações de fiscalização e vigilância das terras
in dí ge nas, ha vi am sido gas tos, até o fi nal de se tem bro,
apenas 13% dos recursos previstos no orçamento de
2000, que é de 4 milhões de reais. Para 2001, projeta-se uma redução de 50% em tais recursos, o que
pode vir a agra var si tu a ção que já não é das me lho res.
Vejamos agora alguns pontos que merecem
destaque no Programa Etnodesenvolvimento. Os
82% de recursos do orçamento federal para projetos
com po vos in dí ge nas ficaram as sim dis tri bu í dos: 67%
para saúde indígena; 3% para educação e 9% para
auto-sustentação econômica.
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O melhor índice de efetividade de gastos nesses projetos ficou com a área da saúde, que havia
aplicado, até 15 de setembro, 62% dos recursos a ela
destinados. Para o ano que vem, o orçamento apresenta um cres ci men to de 33% nas ações de sa ú de, o
que reforça a prioridade que vem sendo dada, desde
este ano, à saúde indígena.
Com um dos mais baixos volumes de recursos
do or ça men to fe de ral para po vos in dí ge nas, as ações
na área de educação haviam consumido, até 15 de
setembro, apenas 17% do montante a elas destinado.
No entanto, a demanda é visível: são 1.591 escolas
indígenas e mais de 76 mil alunos matriculados no
ensino de 1ª a 4ª séries. É verdade que outros recursos para a educaçãoindígena estão diluídos no orçamento global do sistema de ensino do MEC. Mas,
como cabe aos Estados e Municípios repassá-los às
escolas indígenas, teme-se que, na prática, muito
pouco chegue efetivamente às escolas.
Vejamos agora como estão as ações públicas em
apoio à construção de alternativas econômicas para os
povos indígenas, capazes de lhes dar condições de su prir as novas necessidades advindas do contato com a
sociedade nacional. Nesse campo, o Autor do estudo
identifica duas linhas bastante distintas.
Uma delas está voltada para o apoio a projetos
produtivos, sendo desenvolvida pela Funai. Esses recursos, na maioria das vezes, cobrem gastos com
compras de se men tes, in su mos e equi pa men tos agrícolas. Da previsão total de 7 milhões de reais, foram
exe cu ta dos 44%, até 15 de se tem bro. Tais ati vi da des,
enquanto alternativas econômicas de auto-sustentação, apresentam fragilidade gritante.
A outra linha de ação pública, de origem mais
recente, são os chamados fundos públicos para projetos. Esses fundos, em sua grande maioria, são
abastecidos com recursos oriundos de doação ou financiamento internacional, direcionados a projetos
de desenvolvimento sustentado. O repasse é feito diretamente para instituições públicas e Organizações
Não-Governamentais locais. Os fundos de projetos
abertos aos povos indígenas ainda são incipientes,
mas po dem vir a se tor nar um im por tan te ins tru men to
de ação pública.
Srªs e Srs. Senadores, como prometi que seria
breve em meu pronunciamento, vou tratando de finalizá-lo, com a certeza de que a análise apresentada,
embora sucinta e limitada a alguns poucos pontos,
contribuiu para termos uma visão mais aprofundada
das relações públicas indigenistas implementadas
pelo Estado brasileiro.
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Não é demais lembrar que o Estado brasileiro
encontra-se em momento particular de sua história,
premido pela necessidade de redefinir seu tamanho,
suas prioridades, seus agentes. Esse movimento afe ta todas as políticas sociais, com desdobramento
concreto na política indigenista do Estado.
Orientado para a redução de seu tamanho e
ten do de re co nhe cer a emer gên cia das Orga ni za ções
Não-Governamentais e organizações público-privadas, parece natural que órgãos como a Funai sejam
alvo de certo esvaziamento político e orçamentário.
No en tan to, o que pode nos pa re cer na tu ral num
dado momento da história, pode se revelar, mais adiante, como um equívoco, um engano, um erro. Por
isso é que são necessárias atenção e análise per manentes.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado pela atenção!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária
de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte:

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 14, DE 2001
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento nº 175, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 14, de 2001 (nº 61/99, na Casa de origem), que dispõe sobre o crime de assédio sexual e
dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania).
–2–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 2001
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 17, de 2001 (nº 3.107/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia
plástica reparadora da mama por planos e seguros
privados de assistência à saúde nos casos de mutilação decorrente de tratamento de câncer.
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(Dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Sociais).
–3–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 18, DE 2001
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento nº 177, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 18, de 2001 (nº 605/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de os servidores das Delegacias de Polícia informarem as vítimas de estupro sobre o direito de aborto le gal.
(Dependendo de pareceres das Comissões de
Assuntos So ci a is e de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da dania).
–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 1996
(Votação nominal)
Terceira e última 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 fis cais 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.
–5–
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 196, DE 1995
Discus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu tivo ao Projeto de Lei do Senado nº 196, de 1995, de
au to ria do Se na dor José Edu ar do Du tra, que con ce de
anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por participação em movimento
reivindicatório, tendo
Pa re cer sob nº 121, de 2001, da Co mis são Di re tora, Relator: Senador Edison Lobão, oferecendo a
redação do vencido.
–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 240, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 240, de 1999 (nº 120/99, na Câma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re no va a
concessão da Rádio Assunção de Jales Sociedade
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Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Jales, Estado de São
Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 568, de 2000, da
Comissão de Educação, Relator: Sena dor Car los
Wilson, com abstenções dos Senadores Geraldo
Cândido, Jefferson Peres e da Senadora Heloísa
Helena.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 264, DE 1999
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 264, de 1999 (nº 149/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Sociedade Rádio Difusora Santa Cruz
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda média na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 491, de 2000, da Comis são de Edu ca ção, Re l a tor: Se na dor Ro meu Tuma,
com abstenções da Senadora Heloísa Helena e do
Senador Jefferson Peres.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 26, de 2000 (nº 274/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Diário de Suzano Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Salesópolis, Estado de
São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 493, de 2000, da Comis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma,
com voto contrário da Senadora Heloísa Helena e
abstenção do Senador Jefferson Peres.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 28, de 2000 (nº 287/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Colméia Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cascavel, Estado do Paraná, tendo
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Parecer favorável, sob nº 728, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

da à Constituição nº 3, de 2001, com a de nº 20, de
1999, que já se encontra apensada à de nº 18, de
1999, por regularem a mesma matéria.

– 10 –
REQUERIMENTO Nº 125, DE 2001

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

Votação, em turno único, do Requerimento nº
125, de 2001, do Senador José Roberto Arruda, solicitando a tramitação conjunta da Proposta de Emen-

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 43 minutos.)
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SENADO FEDERAL
Ata da 36ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 18 de abril de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho e Edison Lobão
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 – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Por to – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra –
Carlos Patrocínio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner
– Edison Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ardo Suplicy – Fernando Matusalém – Francelino Pereira
– Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido –
Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho –
Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – Iris
Rezende – Jader Barbalho – Jefferson Peres – João
Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen –
José Agripino – José Alencar – José Coelho – José
Eduardo Dutra – José Fogaça – José Roberto Arruda –
Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio –
Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves –
Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney
Su as su na – Nilo Te i xe i ra Cam pos – Osmar Dias – Pa u lo
Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Simon –
Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos –
Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino
– Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima
– Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Tasso Rosado
– Teotônio Vilela 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 79 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
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 109, de 2001 (nº 327/2001, na origem), de 11
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 50, de 1998 (nº 2.298/91 na Casa de origem),
que acrescenta dispositivos ao art. 487 da Consolidação
das Leis do Tra ba lho – CLT, apro va da pelo De cre to-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, sancionado e transformado na Lei nº 10.218, de 11 de abril de 2001; e
– Nº 110, de 2001 (nº 328/2001, na origem), de 11
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei de
Conversão nº 7, de 2001, que cria o Programa Nacional
de Renda Mínima vinculada à educação —"Bolsa-Escola", e dá outras providências, sancionado e
transformado na Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001.
PARECER Nº 171, DE 2001
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 258, de 2000
(nº 1.896/00, na origem) do Senhor Presidente da República, que propõe ao Senado Federal seja autorizada a contratação
de operação de crédito externo, no valor
equivalente a US$90.000.000,00 (noventa
milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), com a garantia da República
Federativa do Brasil, entre o Governo do
Estado do Ceará e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD, destinada a financiar, parcialmente,
o Projeto de Melhoria da Qualidade da
Educação Básica no Estado do Ceará.
Relator: Senador Geraldo Melo
I – Relatório
O Senhor Presidente da República, nos termos
do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, enviou a
esta Casa a Mensagem nº 258, de 2000, que propõe
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ao Senado Federal seja autorizadaa con tra ta ção de operação de crédito externo no valor de US$90.000.000,00
(noventa milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), com garantia da República Federativa do
Brasil, entre o Governo do Estado do Ceará e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada a financiar, parcialmente, o
Projeto de Melhoria da Qualidade da Educação Básica no Estado do Ceará.
A operação de crédito em questão apresenta as
seguintes características financeiras:
a) valor pretendido: equivalente a US$90.000.000,00
(noventa milhões de dólares dos Estados Unidos da
América);
b) modalidadedoempréstimo: ces ta de mo e das;
c) prazo: 180 (cento e oitenta) meses;
d)carência: 66 (sessenta e seis) meses, a partir
do desembolso;
e)amortização: 20 (vinte) parcelas semestrais,
iguais e consecutivas, no valor de US$4.500.000,00
(qua tro mi lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos
Unidos da Amé ri ca) ven cen do-se a pri me i ra em 15 de
fevereiro de 2006 e a última, o mais tardar, em 15 de
agosto de 2015;
f) juros: exigidos semestralmente, em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano, calculados com
base no custo de captação do Banco para empréstimos qua li fi ca dos apurados du ran te os seis me ses an teriores aos respectivos vencimentos, acrescidos de
uma margem de 0,75% (setenta e cinco centésimos
por cento);
g) comissão à vista: 1% (um por cento) sa cados da conta do empréstimo após a assinatura do
contrato;
h) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre o
saldo não desembolsado do empréstimo, entrando
em vigor ses sen ta dias após a as si na tu ra do con tra to,
exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento dos juros.
O Projeto de Melhoria da Qualidade da Educação Bá si ca tem como ob je ti vo prin ci pal me lho rar a eficiência do sistema de educação pública do Ceará,
com vis tas à re du ção do dé fi cit de aten di men to à edu cação infantil e alfabetização de adultos, à correção
da dis tor ção ida de-sé rie no en si no fun da men tal e médio e o aumento da qualificação do pro fis si o nal de en sino. Terá a duração de cinco anos, enfocando estrategicamente problemas da qualidade e eficiência do
ensino fundamental, ampliação do acesso, gestão da
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escola e do sistema de ensino e coordenação entre
os sistemas municipais e estadual.
O projeto foi identificado como passível de obtenção de financiamento externo pela Comissão de
Financiamentos Externos – COFIEX, tendo sido tal
decisão homologada pelo Ministro de Estado do Pla nejamento, Orçamento e Gestão, mediante a Recomendação nº 509, com a ressalva de que, previamente às negociaçõesformais, o Estado do Cea rá de ve ria
equacionar a situação quanto à capacidade de pagamento, de acordo com os critérios estabelecidos pelo
Ministério da Fazenda.
O custo to tal do pro je to foi es ti ma do em US$150
milhões, sendo US$90 milhões relativos ao empréstimo jun to ao BIRD e US$60 mi lhões re la ti vos à con tra partida do Governo do Estado do Ceará.
Aplicam-se a esta operação os limites estabelecidos pela Resolução nº 78, de 1998, do Senado Fede ral, que dis põe so bre as ope ra ções de cré di to in ter no e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipíos. Como o empréstimo envolve garantia da
União, aplica-se tam bém a Re so lu ção nº 96, de 1989,
restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992, ambas
do Senado Federal, que, entre outras coisas, estabelecem limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito interno e ex terno.
Acom pa nha o pe di do o Pa re cer STN/Co ref/Di ref
nº 421, de 24 de no vem bro de 2000, da Se cre ta ria do
Tesouro Nacional, que constatou que o Estado do
Ceará não atende aos limites estatuídos nos incisos I
e II do art. 6º da Re so lu ção nº 78, de 1998, do Senado
Fe de ral. Assim sen do, o Esta do do Ce a rá não se clas sifica em categoria elegível para receber garantia da
União.
Para fins de as si na tu ra dos ins tru men tos con tratuais, o Estado, suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes deverão comprovar sua
adimplência junto à União e às entidades controladas
pelo se tor pú bli co fe de ral, nos ter mos do art. 40 da Lei
Complementar nº 101, de 2000. Em relação à situação de adimplência do Estado do Ceará, não foram
verificadas pendências, no âmbito do Siafi, em relação à prestação de contas de recursos recebidos da
União; no en tan to fo ram en con tra dos dé bi tos pen dentes de regularização em nome do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará, da Fundação Universidade
Estadual do Ceará e do Serviço de Processamento
de Dados do Estado junto, respectivamente, à Secretaria de Inteligência da Presidência da República, à
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Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral e à Pro cu ra do ria da Fa zenda Nacional.
No entanto, acatando o contido na Nota
STN/Coref/Corem nº 1.866, de 22 de novembro de
2000, e nos ter mos do § 1º do art. 1º da Por ta ria nº 276,
de 1997, o Ministro da Fazenda decidiu autorizar tratamento excepcional ao caso e a conseqüente concessão da garantia da União, bem como encaminhar
o pleito ao Senado Federal para sua avaliação.
Quanto aos limites de endividamento da União,
a STN informa que há mar gem nos li mi tes es ta be le cidos nos arts. 2º e 3º (incisos I e II) e 4º da Resolução
nº 96 de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de
1992, ambas do Senado Federal.
A STN, tendo em vista a manifestação favorável
do Ministério da Fazenda e a recomendação da Comissão de Con tro le e Ges tão Fis cal – COREN, de cla rou nada ter a opor à con ces são da ga ran tia ple i te a da
desde que sejam atendidos os seguintes requisitos:
a) formalização de contrato de contragarantia
com a União;
b) com pro va ção de do ta ção or ça men tá ria re la tivamente a 2001;
c) comprovação da adimplência do Estado,
suas autarquias e empresas estatais dependentes
para com a União e as entidades do Setor Pú bli co Federal, a teor do art. 40 da Lei Complementar nº 101,
de 2000; e
d) certificação de cumprimento das condições
prévias ao primeiro desembolso.
O Parecer PGFN/COF nº 2.645/2000, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, constatou que
foram cumpridas as formalidades prévias à contratação estabelecidas na Constituição Federal, na Resolução nº 96, de 15 de dezembro de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de 5 de junho de 1992, ambas do Senado Federal, no Decreto-Lei nº 1.312, de
15 de fe ve re i ro de 1974, na Por ta ria MEFP nº 497, de
27 de agosto de 1990, alterada pela Portaria MEFP
nº 650, de 1º de outubro de 1992, e nos de ma is dis positivos legais e regulamentares pertinentes.
Se gun do, ain da, a Pro cu ra do ria da Fa zen da Naci o nal, a mi nu ta con tra tu al con tém cláu su las ad mis síveis segundo a legislação brasileira, tendo sido observado o disposto no art. 5º da Resolução nº 96, de
1989, do Senado Federal, que veda disposição contratual de natureza política atentatória à soberania
nacional e à ordem pública, contrária à Cons ti tu i ção e
às leis brasileiras, bem assim que implique compensação automática de débitos e créditos.
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A Procuradoria da Fazenda Nacional, após citar
as pen dên ci as e res tri ções apon ta das pela Se cre ta ria
do Tesouro Nacional, autorizou o envio do pleito para
o Senado Federal.
É o Relatório.
II – Análise
A análise da documentação apresentada constatou que a situação financeira do Estado do Ceará,
não obs tan te a exis tên cia de pe que nas pen dên ci as, é
relativamente favorável, fazendo por merecer tratamento excepcional, nos termos da recomendação do
Ministério da Fazenda.
A análise do empréstimo, quanto ao mérito, é
favorável. A operação financeira sob análise irá financiar um projeto da mais alta relevância. O Projeto
de Melhoria da Qualidade da Educação Básica no
Estado do Ceará tem alto alcance social e, contando
com o apoio institucional do Bird, deverá representar
um aumento significativo na qualidade do ensino daquele estado.
A fim de atender às restrições apontadas pela
Secretaria do Tesouro Naci o nal, jul ga mos con ve ni ente estabelecer que, preliminarmente à formalização
dos ins tru men tos con tra tu a is, deve ser com pro va do o
cumprimento das condicionalidades mencionadas no
Parecer daquela instituição.
III – Voto
Diante do exposto, concluímos pela aprovação
do pleito nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 14, DE 2001
Autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil,
no valor equivalente a US$90.000.000,00
(noventa milhões de dólares dos Estados
Unidos da América), junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada a fi nanciar, parcialmente, o Projeto de Melhoria
da Qualidade da Educação Básica no
Estado do Ceará.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Ceará autorizado, nos termos do art. 52, V, da Constituição Federal e da Resolução do Senado Federal nº 78, de 1998 a contratar
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com o Banco Internacional
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para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no
valor equivalente a US$90.000.000,00 (noventa milhões de dólares dos Estados Unidos da América).
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput
serão destinados ao financiamento parcial do Projeto
de Melhoria da Qualidade da Educação Básica no
Estado do Ceará.
Art. 2º É a União autorizada, nos termos da Re solução nº 96, de 1989, restabelecida pela Resolução
nº 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a conceder ga ran tia à ope ra ção de cré di to men ci o na da no ar tigo 1º.
Art. 3º Como condição prévia à contratação das
ope ra ções de cré di to de que tra ta esta Re so lu ção, de vem ser solucionadas as seguintes pendências:
I – formalização de contrato de contragarantia
com a União;
II – com pro va ção de do ta ção or ça men tá ria re lativamente a 2001;
III – comprovação da adimplência do Estado,
suas autarquias e empresas estatais dependentes
para com a União e as entidades do Setor Pú bli co Federal, a teor do art. 4º da Lei Com ple men tar nº 101, de
2000; e
IV – cer ti fi ca ção de cum pri men to das condições
prévias ao primeiro desembolso.
Art. 4º A operação de crédito mencionada no
art. 1º apresenta as seguintes características financeiras:
a) valor pretendido: equivalente a US$90.000.000,00
(noventa milhões de dólares dos Estados Unidos da
América);
b) mo da li da de do em prés ti mo: ces ta de mo e das;
c) prazo: 180 (cento e oitenta) meses;
d) ca rên cia: 66 (ses sen ta e seis) me ses, a par tir
do desembolso;
e) amortização: 20 (vinte) parcelas semestrais,
iguais e consecutivas no valor de US$4.500.000,00
(qua tro mi lhões e qui nhen tos mil dó la res dos Esta dos
Unidos da América), vencendo-se a primeira em 15
de fevereiro de 2006 e a última, o mais tardar, em 15
de agosto de 2015;
f) juros: exigidos semestralmente, em 15 de fevereiro e 15 de agosto de cada ano, calculados com
base no custo de captação do Banco para empréstimos qua li fi ca dos apurados du ran te os seis me ses an teriores aos respectivos vencimentos, acrescidos de
uma margem de 0,75% (setenta e cinco centésimos
por cento);
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g) comissão à vista: 1% (um por cento) sacados da conta do empréstimo após a assinatura do
contrato;
h) comissão de compromisso: 0,75% a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao ano), sobre o
saldo não desembolsado do empréstimo, entrando
em vi gor ses sen ta dias após a as si na tu ra do con tra to,
exigidos semestralmente nas mesmas datas do pagamento dos juros.
Art. 5º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias contados da data de sua publicação.
Art. 6º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, 17 de abril de 2001. – Relator Lú cio Alcân ta ra, Pre si den te – Ge ral do Melo, Re la tor – Paulo Har tung – José Alen car – Fre i tas Neto
– Jorge Bornhausen – José Coelho – Geraldo
Althoff – Tasso Rosado – Jonas Pinheiro – Roberto Saturnino – Paulo Souto – José Agripino – Wal deck Ornelas.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELASECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências.
....................................................................................
Seção V
Da Garantia e da Contragarantia
Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em
operações de crédito internas ou externas, observados o disposto nes te ar ti go, as nor mas do art. 32 e, no
caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal.
§ 1º A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior
ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da
entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este con troladas, observado o seguinte:
I – não será exigida contragarantia de órgãos e
entidades do próprio ente;
II – a contragarantia exi gi da pela União a Esta do
ou Mu ni cí pio, ou pe los Esta dos aos Mu ni cí pi os, po derá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferênci-
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asconstitucionais, com outorga de po de res ao ga rantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na li quidação da dívida vencida.
§ 2º No caso de ope ra ção de cré di to jun to a or ganismo financeiro internacional, ou a instituição
federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a
ente que atenda, além do disposto no § 1º, as exigências legais para o recebimento de transferências
voluntárias.
§ 3º (VETADO)
§ 4º (VETADO)
§ 5º é nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal.
§ 6º é vedado às en ti da des da ad mi nis tra ção indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos
de fundos.
§ 7º O disposto no § 6º não se aplica à concessão de garantia por:
I – empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas
mesmas condições;
II – instituição financeira a empresa nacional,
nos termos da lei.
§ 8º Excetua-se do disposto neste ar tigo a garantia prestada:
I – por instituições financeiras estatais, que se
submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras pri va das, de acor do com a le gis la ção per ti nente;
II – pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta
e indiretamente, quanto às operações de seguro de
crédito à exportação.
§ 9º Quando honrarem dívida de outro ente, em
razão de garantia prestada, a União e os Estados po derão condicionar as transferências constitucionais
ao ressarcimento daquele pagamento.
§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido
hon ra da pela União ou por Esta do, em de cor rên cia de
garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos
até a total liquidação da mencionada dívida.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 1.312,
DE 15 DE FEVEREIRO DE 1974
Autoriza o Poder Executivo a dar a
garantia do Tesouro Nacional a operações de créditos obtidos no exterior, bem
como, a contratar créditos em moeda estrangeira, nos limites que especifica,
consolida inteiramente a legislação em
vigor sobre a matéria, e dá outras providências.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que foi encaminhado à
publicação parecer da Comissão de Assun tos Eco nômicos concluindo pela apresentação do Projeto de
Resolução nº 14, de 2001 (MSF 258/2000), que autoriza o Esta do do Ce a rá a con tra tar ope ra ção de cré di to externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor equivalente a noventa milhões de dó lares dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, jun to ao Ban co
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
– BIRD, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro je to
de Melhoria da Qualidade da Educação no Estado do
Ceará.
A proposiçãoficará pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, f, do Re gi men to Inter no, do Se na do Federal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 197, DE 2001
Nos ter mos do art. 160 com bi na do com o art. 169,
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
que a Hora do Expediente do dia 23 de maio do corrente ano, seja destinada à comemoração do bicentená rio de nas ci men to do Sr. Ho nó rio Her me to Car ne i ro
Leão, Marquês do Paraná.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2001. – Senadores Lúcio Alcântara – Romeu Tuma – Waldeck
Ornelas – Francelino Pereira – Fernando Matusalém – Geraldo Cândido.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O requerimento lido será submetido à deliberação do Plenário após a Ordem do Dia, nos termos do art. 255,
inciso I, alínea b, do Regimento Interno.
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 198, DE 2001
Nos ter mos do art. 255, II, c, 12, com bi na do com
o art. 100, IV, do Regimento Interno, requeiro que so bre o Pro je to de Lei do Se na do nº 320, de 1999, e Pro jeto de Lei do Senado nº 149, de 1999, que tramitam
apensados, que além da Comissão de Educação,
constante do despacho inicial, seja ouvida, também,
a Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2001. – Senadora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Determino a publicação do requerimento lido, que, oportunamente, será incluído na Ordem do Dia, nos termos do art. 255 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Encerrou-se ontem o prazo para apre sen ta ção de emen das ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 86, de 2000 (nº
1.790/99, na Casa de ori gem), que ins ti tui o Dia Na ci onal das APAE – Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais.
Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in cluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez findo o
prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem inter po si ção do recurso ali previsto, de ter mi nou o ar qui va men to de fi ni ti vo do Pro je to de
Lei do Senado nº 193, de 2000 – Complementar, de
iniciativa da Comissão Temporária da Amazônia, que
al te ra a le gis la ção do im pos to dos Esta dos e do Dis tri to Federal sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão ) – A Presidência recebeu o Ofício nE S/10, de 2001 (nº 235/2001,
na origem), de 10 do corrente, do Banco do Brasil,
encaminhando, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei
nº 7.827, de 1989, as Demonstrações Contábeis de
31 de dezembro de 2000, devidamente auditadas, do
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Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).
A matéria vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra a V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
requeiro a minha inscrição para uma comunicação
inadiável no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será aten di do na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Pela ordem.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, solicito a minha inscrição para uma comunicação inadiável, de acordo com o Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será aten di do na pror ro ga ção da Hora do Expe di en te,
na forma do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao eminente Senador Paulo
Har tung, que dis põe de vin te mi nu tos para fa zer o seu
pronunciamento.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Senadores, o projeto da nova Lei das Sociedades Anônimas, aprovado pela Câmara dos Deputados no último dia 28 de março, chega ao Senado Fede ral sob uma ver da de i ra sa ra i va da de crí ti cas no que
diz respeito aos direitos dos acionistas minoritários.
Trata-se de manifestações feitas na mídia que
interpretam o Substitutivo da Câmara como talhado
para servir aos interesses dos grupos controladores,
cri an do todo tipo de di fi cul da des para a so bre vi vên cia
ou o surgimento de novos pequenos investidores no
mercado acionário.
Tais críti casexigiram que eu efe tu as se uma ampla reflexão sobre o assunto, uma vez que tenho me
manifestadonesta Casa favoravelmente à necessidade de aprovarmos a matéria, dotando, assim, o País,
o mais rapidamente possível, de uma legislação capaz de modernizar e dar transparência ao setor. Dian-
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te dos argumentos em discussão, creio que temos
condições de produzir um trabalho, aqui no Senado,
que corrija eventuais distorções cometidas no último
Substitutivo apresentado e aprovado na Câmara dos
Deputados.
Entre os críticos do Projeto está o Jurista Modesto Carvalhosa, que, em contundente artigo publicado
no dia 3 de abril, no jornal O Esta do de S. Pa u lo, com parou a nova Lei das Sociedades Anônimas à campanha abolicionista que culminou com a Lei Áurea. Desta quei al guns tre chos do tex to re pro du zi do pelo jor nal:
Essa lei, que deveria ser a redenção
dos minoritários, lembra muito a campanha
abolicionista dos anos 70 e 80 do século XIX,
que dividiu o País entre os abolicionistas e
os conservadores, um lado achando que o
progresso do País dependia da libertação
dos escravos e, o outro, da manutenção do
regime de servidão...
A campanha abolicionista evoluiu lentamente e foi avançando com leis intermediárias de libertação, para, finalmente, conduzir à Lei Áurea. No caso da proteção aos
minoritários, que constituiu a bandeira e a
razão da presente reforma da lei societária,
verifica-se a mesma lentidão...
É a Lei do Sexagenário, promulgada
por Dom Pedro II. Ao completar 60 anos, o
escravo era liberto. O mesmo ocorre com os
pobres minoritários e preferencialistas. Durante os próximos cinco anos, ficarão ainda
sob a tutela dos controladores, que indicarão o representante dos mesmos no Conselho de Administração das Companhias...“
Ou seja, os controladores, pelo projeto aprovado na Câmara, continuarão indicando o representante dos minoritários no Conselho de Administração das Companhias durante os próximos 5 anos, a
partir da data de promulgação dessa lei, se aprovada aqui no Senado.
Continua o texto do ilustre jurista:
Nada mais caricato e paradoxal. Mas,
também, o novo diploma societário lembra a
Lei do Ventre Livre. Apenas nas empresas
nascituras, os preferencialistas e os ordinaristas serão em igual número. Nas demais
companhias, que nasceram anteriormente à
lei ora votada, continua o mesmo regime de
controle de companhia com menos de 17%
das ações emitidas.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o jurista
avalia também que a proposta aprovada nada mais
faz do que confirmar a condição de acionista de segunda classe dos minoritários, que vem desde quan do o Governo revogou o direito de receberam 100%
do valor da venda das ações de controle para que
eles não servissem de obstáculo ao Pro gra ma Na ci onal de Deses ta ti za ção, par ti cu lar men te à pri va ti za ção
do Sistema Telebrás.
Modesto Carvalhosa reconhece que ”a lei votada restaura esse direito, porém, com abatimento: os
minoritários receberão apenas 80% do valor pago
aos controladores“. Ou seja, devolve-se uma prerrogativa tirada dos minoritários durante as privatizações, ” mas com deságio, sem qualquer justificativa
moral, jurídica ou econômica para tanto“.
Com bastante veemência, Carvalhosa ataca o
dispositivo que faculta ao controlador o direito de
aprovar, numa lista tríplice, o membro do Conselho
Fiscal que representará os minoritários. ”O terceiro
conselheiro eleito deverá receber a aprovação do
controlador, o que constitui, na prática, uma farsa, na
medida em que ele será o fiscalizado“. O Conselho
Fiscal existe justamente para fiscalizar o grupo que
controla a empresa de capital aber to.
Há restrições ainda ao projeto quanto aos critéri os de re mu ne ra ção dos di vi den dos e de fe cha men to
das companhias que cerceiam os direitos dos minoritários sempre em favor dos controladores.
No primeiro caso, o Presidente da Associação
Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais
(Animec), Waldir Correa, adverte: ”o projeto estabelecia que o preço a ser pago deveria ser o valor econômico. Na última hora, incluíram seis possibilidades de
cálculo, o que dá margem ao acionista majoritário
escolher o que melhor lhe convier“. No outro caso,
vários métodos de avaliação da empresa serão ao
mesmo tempo aplicáveis, resultando numa verdadeira confusão cada fechamento de capital.
Já havia destacado desta tribuna que as novas
fun ções atri bu í das à Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os
representam um significativo avanço, já que a entidade ganhará autonomia para fiscalizar e regulamentar
o mercado de ações.
Ago ra, cons ta to ma ni fes ta ções no mes mo sen tido que vêem a entidade como o ca mi nho para cor ri gir
eventuais vácuos jurídicos que a lei pode deixar quan do concluída sua votação pelo Congresso Nacional.
Do substitutivo que vem da Câmara dos Deputados,
talvez o ponto mais importante e relevante seja o forta le ci men to da CVM, a idéia de trans for má-la em uma
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agência, com autonomia financeira, para que possa
atuar não só fiscalizando o mercado de capitais, dan do-lhe transparência, mas, ao mesmo tempo, re gulando-o naquilo que a lei deixar vácuos.
O administrador Stephen Kanitz busca explicações num processo cultural para abordar, em artigo
publicado na última edição da revista Veja, as razões
do atraso das nossas empresas em relação ao merca do aci o ná rio. Trata-se de um belo artigo sobre o as sunto.
Cita, então, pelo menos seis razões para explicar que o objetivo do empresário brasileiro é maximizar o controle acionário em detrimento do lucro – trata-se de uma interessante frase que extraí do artigo.
Das razões mencionadas, destaquei três para que
possamos refletir sobre o assunto.
A primeira: ”nossos empresários preferem abrir
mão do crescimento a perder o controle acionário,
crescendo rapidamente. Fusões e incorporações
para competir globalmente, nem pensar“.
Outra citação: ”empresas americanas com funcionários acionistas não têm caixa dois nem sonegação. To dos são fis ca is de si mes mos, para a ale gria da
Receita Federal“.
E a terceira razão: ”nossos empresários preferem viver endividados a compartilhar a empresa com
pequenos acionistas, gerando, assim, nossas constantes crises da dívida“. O que provoca o endividamento das nossas empresas, sejam elas de serviços
ou indústrias.
Um dado ilus tra ti vo de quan to es ta mos lon ge de
um mercado de capitais forte, no qual o aporte de recursos seja garantido também pela valorização do in vestidor minoritário, é o número reduzido de empresas brasileiras com registro na Bolsa, apenas 564,
enquanto até mes mo a Índia, que tem pro ble mas eco nômicos e sociais mais graves que os nossos, mantém seis mil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pode-se
enriquecer este de ba te tam bém com a pro pos ta apre sen ta da pelo Pre si den te do Ban co de Bos ton, o bra si leiro Henrique Meirelles, numa lúcida entrevista à revista Veja do dia 7 de março. Ele aconselha que o
País crie leis transparentes para atrair investidores
minoritários, sejam eles nacionais ou estrangeiros.
Propõe, também, que as companhias abertas devam
receber tratamento diferenciado da legislação tributária, lem bran do que em pre sas que man têm o seu ca pi tal aberto são transparentes para o Fisco.
Já disse aqui em outros pronunciamentos e vol to a fri sar que, se apro var mos a nova Lei das So ci e da -
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des Anônimas, a reforma tributária e a regulamentação do art. 192 da Constituição, que trata do sistema
financeiro nacional, estaremos seguramente dando
um importante passo para consolidar um modelo de
de sen vol vi men to auto-sus ten ta do para o nos so País.
Tra ba lha mos mu i to na que las re for mas di tas macroeconômicas. Agora, precisamos avançar bastante
nas reformas microeconômicas, para diminuir a in cidência de impostos em cascata na cadeia produtiva
brasileira, desonerando a produção e reduzindo o
custo de capital em nosso País, um dos mais altos do
mundo. Não há como produzir, em nosso País, com
qua li da de, pre ço adequado e compe ti ti vo para o resto
do mundo se não temos capacidade de financiar os
bens, produtos e serviços a serem consumidos nos
diversos mercados.
Por tudo o que foi dito sobre a matéria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores – a Lei das Sociedades
Anônimas –, entendo que o Senado Federal está dian te de um di le ma, so bre o qual te mos que re fle tir: ou
ratificamos o substitutivo aprovado na Câmara dos
Deputados, referendando as injustiças que possam
vir a ser cometidas contra os minoritários, ou nos debruçamos detidamente sobre ele para otimizá-lo, de
modo a corrigir essas distorções e ampliar os direitos
do pequeno investidor.
Gostaria, ainda, de fazer uma observação: exis te o receio – penso que das forças situadas na base
do Governo – de que o projeto seja alterado no Senado e tenha que voltar à Câmara, onde o forte lobby
dos grupos controladores das empresas de capital
aberto, das empresas que têm ações em bolsas de
valores, poderia paralisar a sua tramitação e impedir
a con so li da ção dos pe que nos avan ços do subs ti tu ti vo
que chegou ao Senado há poucos dias e que ontem
foi despachado para as Comissões de Constituição,
Justiça e Ci da da nia e Assun tos Eco nô mi cos. Ou seja,
há o temor de que essa lei seja en ga ve ta da, com o intuito da obstrução, da pressão ou em razão do entendimento atra sa do do que sig ni fi ca a mo der ni za ção do
mercado de capitais em nosso País, muitas vezes
confundida com a desnacionalização das nossas em presas, argumentos que ouvi e li, quando essa matéria tramitava na Câmara dos Deputados.
Esse é um dilema que temos de re sol ver. De minha parte, reconheço que não seria prudente aprovar
a nova lei das sociedades anônimas de forma açodada. Na verdade, essa é uma lei que deveria ter passado por um processo de modernização e atualização
há muitos anos. Penso que o açodamento pode ser
ini mi go da qua li da de le gis la ti va, da pro du ção le gis la ti-
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va que redunde numa lei moderna que contemple os
anseios do mercado e dê po der efe ti vo aos mi no ri tá rios nas empresas de capital aberto, nas empresas
que têm ações nas bolsas de valores.
Mais do que nunca, Sr. Presidente, deve valer,
neste momento, o preceito de ser esta a Casa revisora do Congresso Na ci o nal. Por isso, de fen do o aper feiçoamento desse projeto.
Qu e ro até di ri gir a mi nha pa la vra aos fu tu ros Relatores que serão indicados na CJC e na CAE. Conclamo também os colegas Senadores a discutir amplamente o projeto. Cito o tra ba lho de ex ce len te qua lidade do Deputado Emerson Kapaz – estou até reapresentando o seu substitutivo para discussão nesta
Casa – e o do Deputado Antonio Kandir, que sofre
muitas críticas, mas contempla alguns avanços muito
importantes, como a modernização da CVM.
O projeto apresenta avanços, mas, na minha
opinião, precisa ser aperfeiçoado, para tornar o mercado acionário mais justo, produtivo e um importante
instrumento da diminuição do custo de capital, do
custo de financiamento, possibilitando a modernização da produção em nosso País, o aumento da qualidade e da competitividade de nossos produtos.
Era essa a contribuição que queria dar. Espero
que o Senado possa aco lher, com res pe i to, o tra ba lho
que foi feito na Câmara e, aprofundando o debate,
aperfeiçoar o projeto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Moreira Mendes, por 20 minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
nesta tarde para re gis trar e, ao mes mo tem po, pres tar
contas da viagem oficial que fiz, na se ma na pas sa da,
en tre os dias 8 e 15 do cor ren te mês, à Áfri ca do Sul.
Estive lá, a convite da Confederação Nacional
do Turismo, para participar, como representante do
Senado Federal, da V Convenção Internacional daquela en ti da de, que se re a li zou na ci da de de Jo ha nesburgo.
Mas a vi si ta não se cin giu ape nas a essa ci da de.
Esti ve, no iní cio da vi a gem, na Ci da de do Cabo, onde,
além de cons ta tar a sua be le za, pude ve ri fi car que um
país que esteve à beira de uma guerra civil conseguiu, graças ao descortino, à inteligência e à liderança deste grande homem que é Nelson Mandela, superar todos os seus problemas. Pelo que pude obser-
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var pessoalmente, é um país cujo passado tão penoso, tão odioso, que foi o apartheid, quase não deixou
marcas. É um país que me surpreendeu, em que a
con vi vên cia en tre o bran co e o ne gro – ab so lu ta ma i oria – é tranqüila e pacífica, um exemplo para o mundo
do convívio entre raças.
Na Cidade do Cabo, tive a oportunidade também de vi si tar o Cabo da Boa Espe ran ça e ali lem brar,
até com certa emoção, um pouco da história que tem
algo a ver com nós, bra si le i ros, por que foi exa ta men te
em decorrência do descobrimento do caminho das
Índias pelos portugueses que, em uma das expedições, acabou-se descobrindo o Brasil. Anteriormente
conhecido como o Cabo das Tormentas, depois de
desbravado por portugueses no final do século XIX
acabou ficando conhecido como o Cabo da Boa
Esperança. Realmente, ele trouxe a boa esperança,
que foi o descobrimento do caminho das Índias.
Ainda na Cidade do Cabo, tive outra experiência
muito gratificante: pude conhecer o Parlamento
sul-africano e entender seu mecanismo de funcionamento. Apesar de ser um pouco diferente do nosso,
no fundo acaba sendo praticamente a mesma coisa.
Lá há apenas uma câmara – no Brasil, temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal – e um con selho, que acaba correspondendo ao Senado.
Participamos da Convenção na cidade de Johanesburgo, onde tive a oportunidade de mais uma vez
constatar a liderança de Michel Tumas Ness, o Presidente da Federação Nacional do Turismo. Esse homem, com muita determinação e vontade, apesar de
to das as di fi cul da des, tem con se gui do le var em fren te
essa questão do turismo no Brasil. Aqui, lamentavelmente, como indústria, como fonte de desenvolvimento econômico, o turismo não tem sido explorado
convenientemente pelo Governo brasileiro, salvo algumas situações isoladas de alguns Estados brasileiros.
A África do Sul, por exemplo, um país que está
muito longe de ter as belezas naturais que temos
aqui, ainda assim consegue avançar muito mais e
com muito mais profissionalismo nessa questão do
turismo.
Vol tan do à con ven ção, essa re a li zou-se na ci dade de Johanesburgo, presidida por Michel Tumas
Ness, e lá tive a oportunidade de fazer uma palestra
sobre a legislação brasileira, sobre como estão atualmente todos os projetos que tramitam nas duas Casas do nosso Congresso relativamente à questão do
turismo. Tive que informá-los que, lamentavelmente,
muitos dos projetos de gran de in te res se do se tor con -
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tinuam adormecidos nos escaninhos e nas gavetas
dessas duas Casas. Demonstrando, mais uma vez,
que efetivamente não há grande interesse em se desenvolver essa grande indústria sem chaminé, a indústria que não polui, a indústria que gera emprego e
renda com uma rapidez espantosa, muito mais do
que grandes indústrias automobilísticas ou metalúrgicas.
Enfim, realizou-se lá a convenção. Cumpri o
meu papel falando sobre a legislação brasileira e os
projetos que aqui tramitam. A convenção prolongou-se, finalmente, até a cidade de Pretória, capital
da África do Sul, onde tive oportunidade de manter
contato com a nossa representação diplomática naquele país. Tive a honra de ser recebido pelo Ministro
Paulo Fernando Teles Ribeiro e pelo Secretário João
Genésio de Almeida, e, na Cidade do Cabo, fui recepcionado pela Vice-Cônsul Sulamita Smalete Glazer,
que me acompanhou por toda a cidade, inclusive na
visita que fiz ao parlamento.
De sorte que quero aproveitar este dia para deixar registrado esse fato e daí retirar uma reflexão,
chamando a atenção das autoridades brasileiras: é
pre ci so acre di tar no tu ris mo e de sen vol ver pro gra mas
específicos que possam facilitar o crédito. Tive oportunidade inclusive de comparar linhas de financiamento de crédito que temos aqui no Brasil, voltadas
para o turismo ou para a criação da infra-estrutura do
turismo, com alguma coisa que se faz semelhante na
África do Sul. Lá, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por exemplo, o go ver no in ves te re cur sos pú bli cos
maciçamente nos financiamentos de grandes hotéis,
pra ti ca men te a fun do per di do, para in cen ti var a in dústria. Aqui no Brasil, bate-se às portas do BNDES e
não se encontra guarida. O BNDES financia grandes
empresas estrangeiras – isso é do conhecimento público –, como as que participaram da pri va ti za ção das
telecomunicações e, agora, as do setor elétrico, tudo
com capital nosso, enquanto que os brasileiros que
precisam de recursos têm as portas fechadas. Que
isso sirva de reflexão acerca de mudanças na nossa
política de turismo.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Ouço
o aparte do Senador Romeu Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Moreira Mendes, V. Exª é um dos que mais defendem o
turismo, a necessidade de investimentos no setor.
Governantes de alguns Estados, com uma visão de
futuro, têm investido no turismo e na infra-estrutura a
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que V. Exª tão bem se refere. Essa experiência interna ci o nal de V. Exª pos si bi li ta essa crí ti ca im por tan tíssima para o País. Até o nosso balanço de pagamentos se beneficiaria se conseguíssemos atrair o turismo internacional para várias cidades brasileiras. Temos muitos pontos naturais e construídos pelo homem que poderiam, sem dúvida nenhuma, atrair os
estrangeiros. Há um desequilíbrio. O brasileiro gasta
muito mais quando viaja para o exterior do que o estran ge i ro gas ta em solo bra si le i ro. Acre di to que V. Exª
terá sucesso na criação da Subcomissão de Turismo
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, onde po de remos, sem dúvida nenhuma, analisar como o Senado
poderá colaborar nesse sentido. Lembro-me da angústia do Ministro Fernando Bezerra – nosso colega
aqui do Senado –, no depoimento de ontem, quando
colocou que até há pouco não havia interesse em investimentos na área do turismo, mas que hoje há pro jetos importantes para o de sen vol vi men to des sa área
nas Regiões Norte e Nordeste do País. Cumprimento
V. Exª, desejando que continue nessa cruzada em
de fe sa do de sen vol vi men to e da bus ca de um tu ris mo
melhor organizado, com infra-estrutura, e a possibilidade de o Brasil ganhar divisa nessa empreitada.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agradeço o aparte de V. Exª. Certamente vou continuar
nes sa luta, mas que ro fazê-lo ten do V. Exª ao meu lado.
Também te nho acom pa nha do o tra ba lho de V. Exª com
relação a essa questão. V. Exª é um dos pouquíssimos Parla men ta res que se in te res sam por esse tema.
Haveremos de conseguir aprovar, na Comissão de
Assuntos Econômicos, a Subcomissão permanente
voltada para o turismo, da qual, certamente, V. Exª irá
participar.
Qu an do o emi nen te Se na dor se re fe re aos Estados que estão dando o exemplo, quero aqui citá-los
nominalmente, tomando o cuidado de não cometer a
injustiça de não citar outros que eventualmente tam bém já estejam caminhando nesse sentido. Mas a
Bahia, Santa Catarina e o Ceará, realmente, estão
dando um exemplo, sobretudo a Bahia.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – São Paulo
está fazendo o turismo de negócios.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – De ne gócios, que é uma outra vertente.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Muita gente
faz compras e fica o sá ba do e o do min go, ou vão para
o Rio de Janeiro, para outros Estados ou voltam para
suas terras por não ter opção. São Paulo está desenvolvendo uma boa base do turismo de negócio. Programar para as esposas algumas linhas de turismo e
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para os fins de semana, acho que é uma boa idéia, e
deverá, sem dúvida nenhuma, melhorar a arrecadação nessa área no Estado de São Paulo, a exemplo
do que fa zem a Ba hia, San ta Ca ta ri na e tan tos ou tros
que V. Exª bem conhece.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sem
dúvida, o potencial brasileiro em turismo é uma coisa
fantástica.
Para finalizar, que ro re la tar ra pi da men te que, no
final do congresso, fizemos um passeio a um complexo hoteleiro, chamado Sun City, com vários hotéis,
cassinos, no meio daquela savana africana, quase
um deserto. Fizemos um safári fotográfico numa reserva ecológica, naqueles jipões com capacidade
para umas 20 pessoas, cada uma delas pagando o
equivalente a R$120, em campo aberto. Passamos
por pequenas estradas, rudimentares, e tivemos a
oportunidade de ver animais típicos da África: leões,
elefantes, girafas.
Con to essa his tó ria ape nas para fa zer uma com paração. Fiquei imaginando: meu Deus, como somos
incompetentes. Quem co nhe ce a Ama zô nia, como eu
conheço, com a riqueza e a diversidade lá existentes,
não entende como o turismo pode permanecer inexplorado naquela região.
Encerro apenas dizendo que, na semana que
vem, cer ta men te vol ta rei a esta tri bu na para con ti nu ar
a falar sobre turismo. Quero tratar de assunto aqui re lacionado com a BBTur, empresa vinculada ao Banco
do Bra sil que tem sido al ta men te pre da tó ria para o tu rismo, fazendo uma concorrência desleal com as pequenas empresas. Este é um dos motivos por que o
turismo não avança no Brasil: exatamente porque os
pequenos vão perdendo competitividade com as
grandes empresas, como essa BBTur, que não tem
nada a ver com o tu ris mo. O Ban co do Bra sil está li ga do ao Sis te ma Fi nan ce i ro e não ti nha de es tar en vol vido com turismo. No entanto, está ali a BBTur a fazer
uma concorrência desleal e predatória. Na semana
que vem, voltarei aqui para tratar desse assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos por vinte mi nutos.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido DF. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, inicialmente,
peço desculpas por ocupar hoje esta tribuna para tra tar de assunto pessoal, particular.
As 1.643 páginas impressas que receberam os
meus pronunciamentos nesta Casa seriam, por si,
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uma parte da resposta que dou a essa imprensa
mal-informada, venal e corrupta que, desde o início
da minha carreira política, há 20 anos, tem movido
contumaz campanha contra a minha pessoa. Entre
outras coisas, dizem que sou ausente. No entanto,
90% das votações que houve nesta Casa, no ano
pas sa do, re gis tra ram a mi nha pre sen ça e o meu voto.
Na CAE, apesar de todo cerceamento que senti
– a Presidência não me ofereceu nenhum projeto
para que eu desse parecer –, tenho cinco cassetes
com registro da minha atuação na Comissão de
Assuntos Econômicos.
Por duas vezes, a Di re to ra do Sin di sep me dis se
que sou eu quem tem o maior número de páginas na
Interlegis entre todos os Senadores; apresentei cerca
de cinqüenta projetos de lei. Mas há os mentirosos,
aqueles que gostam de caluniar, aqueles que têm inve ja de um Se na dor, pro fes sor po bre, que não gas tou
praticamente nada em suas três campanhas, das
quais duas foram vitoriosas. É óbvio que eles devem
ter mesmo muita inveja.
Di ri jo-me não aos gran des jor na lis tas que te mos
no Bra sil, mas à ralé de jor na lis tas opor tu nis tas, ba ju ladores e governistas. Digo a eles, como disse ontem, que é preciso aprender muito para fazer um ves tibular para ser meu aluno, e eles sabem disso. De
modo que não é que eles não entendam o que eu
digo, porque não uso uma linguagem esotérica, mas,
sim, exotérica, que estaria ao alcance de todas as
burrices.
Então, consigno aqui que um certo jornal desta
Capital, que se diz movido e removido, refeito e re estruturado em bases éticas, andou distorcendo fundamentalmente declarações minhas e realizando uma
tarefa de auxiliar – não sei se gratuito ou remunerado
– da que las pes so as que têm in te res se na in ter rup ção
do meu mandato ou na minha expulsão do Partido
dos Trabalhadores.
Leio a carta que encaminhei ao Deputado José
Dirceu, Presidente do Partido dos Trabalhadores.
Com sofrimentos e decepções crescentes, padecidos por mais de 20 anos de
militância no Partido dos Trabalhadores, venho, pela presente, declarar que aceito a expulsão que V. Sª e o presidente “de honra”
(sic) do PT fizeram recair sobre minha modesta pessoa.
Esqua dri nhan do a me mó ria, con cluí que a in ter venção executada pela segunda vez no PT – DF, pela
cúpula nacional, por meio das declarações de Luís
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Inácio em matéria do dia 12 do Correio Bra zi li en se –
e que teve por objetivo coarctar o processo de livre
escolha dos candidatos aos cargos majoritários [desculpem-me o coarctar; vou mandar um dicionário
para eles juntamente com esta carta] – evidencia que
a ditadura pelega e intelectualóide que se instaurou
no PT venceu arrasadoramente. “Aos vencedores as
batatas”, repito, machadianamente.
Reconheço que a crise completa do capitalismo
des fo ca, con fun de e “coloca o mundo de cabeça para
baixo”, na conhecida e feliz determinação de Karl
Marx, aquele que foi expulso das estantes e da prática pe tis tas. A cri se do ca pi tal re ve la a na tu re za ocul ta,
latente e real do sis te ma, como ocor re quan do o chão
la ma cen to e aco mo da do de um lago tran qüi lo e lím pi do é revolvido pela agitação externa. A lama sobe.
Mário Covas disse que o “PSDB é, hoje, o antiPSDB”. O PT, desejando vencer ou vencer [a la Collor], sequioso por se tornar confiável às “elites bandidas” (Rubem Ricupero), confiável aos credores internacionais, aos latifundiários, aos militares e aos banqueiros caboclos sobreviventes, proerizados, adota
novas e amareladas bandeiras, plagiadas do PSDB
ou já impunhadas pelo PFL.
Apóia, por um lado, o salário mísero de
R$180,00 por mês, acinte aos trabalhadores da base
aos qua is o PT cu pu lis ta e eli ti za do ade re com pa i xão
traiçoeira e acrítica. Por outro lado, recebe dinheiro
das empreiteiras, ven den do o si lên cio e a com pla cência para com os assaltantes do erário, comprometendo-se implicitamente com a não-apuração das maracutaias e tranquibérnias. O PT, infelizmente, levou a
luta dos trabalhadores para os tapetes do Congresso,
campo em que sempre vencem os ácaros e o mofo.
O PT é obri ga do a ado tar uma du pla e fal sa éti ca
ao des co nhe cer as di fe ren ças en tre a mo ral do ca pi tal
e a ética dos trabalhadores. A dualidade que divide o
Partido é a de uma moralidade esotérica, intramuros,
de uso interno e limitado, e uma moral exotérica, com
a qual se apre sen ta à im pren sa e que o obri ga a pe dir
CPIs e defender uma certa assepsia administrativa e
política, cada vez mais rala na prática.
O Partido dos Trabalhadores, ao se neoliberalizar, adotou o enxugamento e a desestruturação: a
partir de 1988 desmanchou sua estrutura democrática e are ja da, ba se a da em nú cle os, co mi tês e em li ga ção com os sindicatos – embrião dos sovietes democráticos e da so ci a li za ção do exer cí cio do po der po lí tico. A des pe ti za ção do Par ti do e o medo da pro xi mi da de com a CUT e o MST enfraqueceram o movimento
e a organização dos trabalhadores, no momento em
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que todas as forças da crise e da dita modernização
se abatiam sobre a classe espoliada.
Várias versões men ti ro sas e que vi sam jus ti fi car
a globalização da espoliação – como a que afirma a
possibilidade de ”globalização sem exclusão“, tão
verdadeira quanto a existência de um fogo que não
que i ma ou de uma chu va que não mo lha – são ofi ci a li za das pela cú pu la. Entre as des cul pas co var des, des taca-se a de que os trabalhadores brasileiros merecem o desemprego porque não conseguiram se modernizar, pôr-se à altura das novas tecnologias. Culminam com a necessidade de enxugar o custo Brasil
em nome do aumento da competitividade e das exportações. Prefere-se ignorar que essas foram bloqueadas pela política cambial de FHC que sobrevalorizou o real, trancando as exportações e abrindo o
mercado interno para a onda de mercadorias subsidiadas que arrasaram os empregos e sucatearam o
parque industrial nacional.
Em vez de criticar a política do governo federal,
o PT acrí ti co fre qüen ta va o Alvo ra da na fi gu ra do dó cil
Cristovam Buarque, que, até a úl ti ma hora, es pe rou o
apoio de FHC à sua recandidatura a governador do
DF. Quando o dito PT da bolsa-escola e dos vales
compensatórios governava o DF, pela pri me i ra vez na
históriapolítica do Dis tri to Fe de ral, Lula deixou de ser
o mais votado na Capital, para amargar um último lu gar, menos votado do que Ciro Gomes.
Minha expulsão do PT começou com as desgovernanças do neoliberal Cristovam Buarque, contra
as quais protestei em desgraça. Sei que fui expulso
pelo que fiz e defendi a favor dos trabalhadores, dos
aposentados e dos marginalizados, con tra os in te resses eleitoreiros de um partido que desejava tornar-se
confiável às classes e forças burguesas perdidas e
ainda bem pagas.
Foi com orgulho de quem tem a consciência do
dever cumprido que me apresentei como pré-candidato ao sacrifício de uma disputa desigual, pobre,
sem acesso à mídia, luta que se travará no campo de
batalha desacreditado pela derrota recente de Cristovam Bu ar que e pela be ne vo lên cia de seu go ver no ne oliberal, pre o cu pa do em tornar-se con fiá vel e ali ar-se a
FHC, adversário de Lula. A esse partido menor devo
minha expulsão, que recebo de pé.
Nesta oportunidade, desejo também agradecer
a to dos os se na do res do Par ti do e a to das as pes so as
que me vi e ram tra zer a sua com pre en são e a sua so li dariedade. No final do processo de expulsão, recebemos ontem, na sede do Partido dos Trabalhadores, a
visita do presidente José Dirceu. Ele oferecia um pe-
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dido público de desculpas por terem realizado a minha exclusão do partido. Eu lhe disse que agradecia
muito a sua gen ti le za, que agra de cia mu i to o seu ges to, mas que quem havia provocado a minha exclusão
fora o presidente de honra Inácio Lula da Silva e não
ele. De modo que, então, ele estaria pedindo desculpas por um terceiro, desculpas que, assim, seriam
inaceitáveis.
Diante do que ocorreu, a única forma de manter
a minha dignidade seria esta que adotei: aceitei a expulsão.
Agradeço também, do PPB ao PSTU, todas as
portas que se abri ram para mim, con vi dan do-me para
participar dessas agremiações. Eu, que esperava ser
mais um dos sem-teto, encontrei tantos tetos e tantas
portas abertas para me acomodar!
Agradeço especialmente aos meus amigos senadores do Partido dos Trabalhadores, que me trouxe ram ma ni fes ta ções das mais co mo ven tes, das mais
sinceras, transparentes e calorosas para que eu revisse a minha atitude e permanecesse sofrendo no
Partido dos Trabalhadores.
A minha cota de sofrimento se esgotou. Não tenho tempo para contar aqui como se iniciou e como
cresceu o processo de minha expulsão. Não fui expulso por uma gota d’água. Fui expulso por um longo
processo que culminou há pouco tempo com um con vite para que eu fosse explicar à executiva do partido
no Dis tri to Fe de ral por que ha via dito des ta tri bu na – e
eu dis se duas ve zes, uma de las em res pos ta a apar te
do Senador Pedro Simon – que não havia votado no
Sr. Cris to vam Bu ar que para go ver na dor na sua re e le ição para o Distrito Federal.
Expliquei tranqüilamente o que penso. Não sou
fiel a pessoas. Nunca fui getulista, nunca fui juscelinista, nunca fui stalinista – graças a Deus – na minha
vida. Não tenho fidelidade a pessoas. Nunca fui lulista. A minha fidelidade, em primeiro lugar, é a mim
mesmo, é à minha integridade. É à minha coerência
que tenho que ser fiel e, obviamente, tenho que ser
fiel aos prin cí pi os, à mi nha ide o lo gia, aos meus va lo res
e também às determinações, às normas partidárias.
Só um res quí cio, um ran ço sta li nis ta é que pode,
com o cul to da per so na li da de, exi gir de al guém ser fiel
a pessoas. Se eu tivesse votado em Cristovam Bu arque estaria compartilhando com o neoliberalismo,
com o FMI, com a abertura do Brasil à invasão do ca pi tal es tran ge i ro e das mercadorias, com a destruição
e com o sucateamento das oportunidades de emprego e do parque industrial brasileiro, estaria, portanto,
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traindo todos os meus princípios, todas as minhas
idéias.
Não foi à-toa que ele, desejando aproximar-se
cada vez mais e aconchegar-se ao Governo FHC, fechou as por tas para mim. Ele que ia a mi nha casa três
vezes por semana. Eu que o acompanhei junto com
quatro outros colegas desde o princípio sofrido de
sua campanha. Quando ele tomou posse, a mim não
foi oferecido nada, nem uma secretaria de governo,
nem uma ad mi nis tra ção, nada, nada, nada. E du ran te
quatro anos não consegui sequer emplacar um carrinho de pipoca.
E para se aproximar tranqüilamente e se aconchegar ao Governo de FHC, obviamente ele tinha de
fazer isso. Para per se guir os sin di ca tos e os pro fes sores, ele tinha de me afastar; tornei-me indesejável e
incômodo. É natural, portanto, que esse momento viesse a ocorrer e eu me sentisse no dever moral de
abandonar o Partido dos Trabalhadores, que suportei
durante 20 anos, cada vez mais penosos.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dor Lauro Campos, V. Exª me concede um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Ouço V. Exª com prazer, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dor Lauro Campos, o respeito e a amizade que tenho
tido por V. Exª vêm desde os tempos em que nos conhecemos como colegas professores de Economia e
também quando imaginava que pudesse ter a vossa
companhia aqui como Senador, já no meu primeiro
man da to, em 1990. Por pou co V. Exª não es te ve co mi go como um dos primeiros Se na do res, logo no pri meiro mandato. Mas V. Exª teve a gentileza de certo dia,
quan do eu aqui ex pu nha o pro je to de lei do Pro gra ma
de Garantia de Renda Mínima, dispor-se a escrever
um artigo na Folha de S.Paulo favorável à idéia e de
vir aqui in clu si ve as sis tir a meu pro nun ci a men to. É um
gesto de que nunca me esqueço. Mas fiquei muito fe liz quando V. Exª tornou-se um dos Pares e membro
dessa Bancada, que, V. Exª reconhece, tem tido um
pa pel fun da men tal e sem pre so li dá rio a V. Exª que, no
Se na do Fe de ral, nos brin da e ao povo bra si le i ro e aos
telespectadores da TV Senado com pronunciamentos com os quais sempre estamos aprendendo sobre
a história dos povos, das idéias e análises de quem
realmente é um estudioso da economia e dos fenôme nos po lí ti cos da história do mundo. V. Exª não ana lisa simplesmente o que está no nosso dia-a-dia. Gra ças ao fato de V. Exª ser um estudioso dos ciclos de
ex pan são, de de pres são da eco no mia tan to no cen tro
do capitalismo como nas áreas periféricas, como as

ABRIL 2001
Abril de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do Brasil, sempre nos traz uma nova luz. V. Exª sabe
porque formulei o pedido, a minha vontade de que V.
Exª permaneça dentro do PT quando estávamos reunidos ontem. Fico pensando o que fazer, se é o caso
de organizarmos uma manifestação para fazê-lo refletir melhor sobre essa decisão. Mas penso que não
há como começar a fazer isso senão antes fazendo
um apelo ao próprio Presidente de Honra, Luiz Inácio
Lula da Silva, que ainda não se comunicou – que eu
saiba – com V. Exª. Faço, portanto, um apelo público
ao Lula para que ele fale, sim, a V. Exª a importância
de sua permanência no PT. Pode ser que Lula esteja
preocupado em como fazer isso, já que V. Exª declarou ter votado no PSTU. Mas é preciso que o Lula
compreenda as razões que o levaram a tomar essa
atitude. Se V. Exª tem tido divergências com o ex-Go vernador Cristovam Buarque, sempre as expressa
como um professor, um companheiro de Partido que
coloca suas idéias de maneira diferente, nunca de
maneira ofensiva. O debate de V. Exª com ele foi um
aprendizado para todo o Partido. No que diz respeito
às ações de V. Exª, quero agradecer a atitude que
teve na semana passada, quando pedi aos companheiros Senadores para refletir sobre a decisão que
estou por tomar: se permaneço pré-candidato à Presidência, no Partido dos Trabalhadores, se mantenho a candidatura para que possa haver debates e
prévia caso haja também a inscrição de Lula ou outros. Inclusive, V. Exª trouxe à memória um argumento semelhante ao que Rose Marie Muraro expôs há
poucos dias, no Rio de Janeiro, para me convencer a
permanecer. Ela lembrou-se do livro de Rosa Luxemburgo: Par ti do de Mas sas ou Par ti do de Van guar da. E
gra ças à su ges tão de V. Exª, fui bus car na bi bli o te ca a
polêmica entre Rosa Luxemburgo e Lenin. E se V.
Exª me permite, vou procurar usar as próprias palavras que mencionou na reunião para defender a minha permanência.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Blo co/PT – SP) – E V. Exª
disso isso à Senadora Heloisa Helena, aos Senadores Tião Viana e José Eduardo Dutra, enfim, aos que
estavam lá: ”Eduardo, eu sempre votei no Lula e lhe
digo que vou votar no Lula outra vez, que, em princípio, é o meu candidato à Presidência. Entretanto,
acredito que deve haver o debate e deve haver a pré via e, por tan to, que ro re co men dar que você per ma neça pré-candidato.“ E V. Exª lembrou também o que
Rosa Luxemburgo transmitiu ao Lenin, ou seja, que a
prática da democracia não deve apenas existir quan-
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do a direção do partido considere que o povo ou ela
esteja preparado para praticá-la, mas tem que começar desde agora. E Rose Marie Muraro também me
lembrou o que Rosa Luxemburgo disse, ou seja, que
o ver da de i ro so ci a lis mo só exis ti rá se de fato hou ver o
pluripartidarismo, se houver a participação do povo
influenciando as decisões de quem estiver na direção. Quero, então, agradecer, porque essa lembrança de V. Exª foi para mim muito importante. Senador
Lauro Campos, quem sabe V. Exª tenha elementos
nos próximos dias ou semanas, terá todo o tempo
para refletir para, quem sabe, voltar como filho pródigo a nossa Casa. Espero que o Lula possa falar com
V. Exª, para que os elementos para essa decisão sur jam para valer.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Nobre Senador Eduardo Suplicy, tenho para com V. Exª
sentimentos muito especiais. Num partido que não é
muito chega do à so li da ri e da de interna, V. Exª me aju dou muito, foi bastante solidário, cercou-me de tanta
amabilidade, quando fiz uma operação de ponte de
sa fe na em São Pa u lo. V. Exª pro cu rou o Antô nio Ermí nio de Mo ra es e ex pli cou-lhe que o meu es ta do de sa ú de não per mi tia que eu es pe ras se mu i to tem po. Cos tumo ter uma gratidão eterna para com as pessoas
que têm gestos como esse em relação a mim, gestos
que são tão ra ros e, por tan to, ines que cí ve is du ran te a
minha já longa existência.
Antes de eu ser Senador, nós nos encontramos
em uns 40 debates, em várias cidades de Minas Gerais, Goiás e do Distrito Federal. E por meio desses
debates, que visavam elevar o nível de consciência
do Partido dos Trabalhadores, nós nos conhecemos.
É óbvio que sinto muito ter que deixar o seu convívio
mais íntimo, afastando-me do PT, mas V. Exª pode ficar certo de que cultivarei para sempre a admiração,
o respeito e a amizade que se teceu ao longo de tantos anos.
De modo que esse é mais um gesto de amizade
e de so li da ri e da de que re ce bo e pelo qual es tou mu i to
agradecido.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Pedro Simon, a Mesa aceitará os apartes solicitados
por V. Exª e pela Senadora Heloísa Helena, porém
pede a ambos a gentileza de serem breves, porque o
orador já excedeu o seu tempo em mais de 11 minutos, e necessitamos iniciar a Ordem do Dia.
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O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Sr. Presidente, o fato é sério.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Todos
sabemos que é e, por isso, a Mesa será tolerante.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem partido – DF) –
Senador Pedro Simon, com prazer, ouço o aparte de
V. Exª.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Senador
Lauro Campos, sou um admirador de carteirinha de
V. Exª. Muitas vezes, este Plenário não está à altura
dos pronunciamentos de V. Exª que, como intelectual,
faz discursos basicamente acadêmicos. V. Exª fala
para universitários, fala na cátedra, e no ple ná rio, às vezes, temos que mudar a entonação da voz, mas V. Exª
não faz con ces são al gu ma. Gos to de ouvi-lo em casa,
à noite, porque ouço seu discurso desde o começo. E
como o pronunciamento de V. Exª tem início, meio e
fim, entendemos absolutamente todo o seu pensamento. V. Exª é um homemextraordinário, por que tem
princípios, idéias e não cede. Acompanho-o desde o
início de sua vida pública e tenho carinho e respeito
por V. Exª. Podemos divergir em nossas idéias, mas
re co nhe ço que V. Exª é um ho mem que tem prin cí pi os
e os defende. Sou um homem do povo, que tem os
pés misturados no lodo do debate popular, mas, perdoe-me a sinceridade, vou me atrever a dizer que a
pureza dos seus pensamentos e a beleza de seu
sentimento estão fazendo V. Exª cometer um equívoco. V. Exª j amais poderia sair do PT. Divirja, debata,
fale do Lula ou de quem quer que seja, mas permaneça no Partido, cobrando as idéias que acredita que o
PT deve ter, pois gerará um enorme vácuo no Partido
a sua au sên cia. Os ou tros mem bros par ti dá ri os po derão dis cor dar de V. Exª, mas te rão que res pe i tá-lo, ad mirá-lo. V. Exª pode acreditar que não consegue mudar as coisas dentro do Partido, mas será que determinadas assembléias não seriam piores sem a sua
participação? Será que as palavras de V. Exª não influenciam a média dos ouvintes, fazendo com que recuem um pouco em suas ações? Perdoe-me o que
vou dizer, mas pelo carinho e pelo respeito enorme que
tenho por V. Exª, eu faço um apelo dramático a V. Exª:
não saia do PT. A co i sa mais fá cil que tem, meu ir mão,
meu mes tre, é sair do par ti do. Mon to ro, Co vas, Ri cha,
Scalco saíram do MDB para criar o partido dos puros,
o partido dos santos, o partido dos dignos, mas está
aí um par ti do me nos puro e me nos san to do que era o
MDB. Partidos e mais partidos, exagero de partidos
não é o que resolve. Com coragem, temos de fazer
uma reforma partidária nesse triste Brasil, que não
tem história de vida partidária. Temos que ter cora-
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gem de extinguir par ti dos, pois para um par ti do ter re presentação parlamentar tem que ter um mínimo de
representação de voto popular. E, dentro desse contexto, digo-lhe com toda a sinceridade: o PT merece
respeito, porque veio de uma formação diferente,
está num estágio diferente. Será muito difícil criar um
partido igual ao PT em outro lugar. O José Dirceu vai
pro cu rar o Lula. Se eu fos se o Lula, di ria a ele: Dir ceu,
vamos encontrar o nosso Senador“ e levaria também
o Senador Eduardo Suplicy, que hoje é unanimidade
nacional, hoje, mais do que ontem, tem o carinho, o
respeito e a admiração do Brasil inteiro. E faria um
ape lo: ”Ras gue essa car ta, va mos fi car jun tos, va mos
divergir juntos“. V. Exª é importante demais e represen ta uma es tre la de pri me i ra gran de za den tro do PT.
V. Exª pode di ver gir e, às ve zes, ser uma luz so li tá ria,
mas é um nome que merece respeito e admiração,
porque tem idéia, conteúdo, história, filosofia. Cada
palavra que diz tem uma origem que determinou o
seu pronunciamento. Volto a repetir: sou um dos
grandes admiradores de V. Exª, porque admiro as
pessoas que são o que são, independente de posições, de ga nhar ou per der uma con ven ção, de ser go vernador ou o que for. E V. Exª é assim. V. Exª está
magoado pelas decisões que foram tomadas, mas
deve ter a humildade e a modéstia de não ficar na
tranqüilidade da sua cátedra, de vol tar para casa e de
não vir a esta tri bu na fa zer gran des pro nun ci a men tos,
ganhar os aplausos, estar em paz com a sua consciência e dizer que agora é coisa deles. Não! V. Exª
tem que ficar aqui até o fim, ten tan do aqui lo que pode
ser qua se im pos sí vel: apro xi mar o PT da gran de za do
pensamento de V. Exª.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Nobre Senador Pedro Simon, recebi dezenas de manifestações de apelo no sentido de eu revisse minha
decisão; que dobrasse um pouco a espinha e per manecesse dentro do Partido dos Trabalhadores. Entretanto, o seu aparte tem um significado muito especial
porque não parte de colegas que têm uma ligação
emocional, de irmandade e ideológica muito grande
comigo. V. Exª pertence a um outro Partido e, portanto, a sua manifestação nos dá a noção da dimensão
de sua intelectualidade, da abrangência de seu espíri to. É re al men te di fí cil não ce der, não cur var-me di ante dos argumentos levantados pela bondade, pela
gentileza e pela amabilidade de V. Exª.
Infelizmente, a minha decisão foi resultado de
um longo processo. Não fui arrancado como um dente, não fui expulso como um corpo estranho; houve
um processo de eliminação, principalmente porque,
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entre as coisas que falo e incomoda o Partido, o PT
pas sou a que rer tor nar-se con fiá vel à pos se na Pre si dência da República e nos outros governos. No Brasil, como V. Exª sabe, existe um processo de indicação que funciona quase como um plebiscito. Indicam
um presidente da República, mas o processo da pos se é de ter mi na do por ou tras va riá ve is, por ou tros in teresses. Juscelino foi indicado, mas queriam barrar a
posse dele. Aí aconteceu os episódios de Jacareacanga e Aragarças. Depois dele, veio o Jânio – ficou
sete meses e foi desapossado –, e, em seguida, o
Jango – também desapossado. Então, neste País,
existe o desapossamento. É preciso cuidar desse as sunto. Tan cre do Ne ves, ape sar de ter-se pre o cu pa do
muito em garantir sua posse, depois de haver conquistado a eleição, morreu antes dela.
A preocupação com a conquista da posse tem
feito com que o PT mude as suas bandeiras, tor nando-se mais dócil, mais confiável, adamando-se e
aburguesando-se. Essa mudança levou o Partido a
três derrotas, porque trocaram, misturaram as estações. Estão usando uma linguagem confiável, uma
linguagem apropriada para ganhar a posse dentro do
processo eleitoral, no momento em que o País se tor na radical na sua violência, radical no processo de
marginalização, radical nas atividades, nas atitudes
do Go ver no des pó ti co, au to ri tá rio. Para mim, este Go verno que aí está é uma ditadura. Nós ficamos aqui
inibidos, sem poder fazer uma comissão parlamentar
de inquérito, sem poder fazer nada, assistindo a um
eterno lavar de roupa suja, neste plenário.
Entendo que o PT está totalmente equi vo ca do e
o Lula vai per der de novo, por que ele con ti nua tro can do as estações. Ele quer ser confiável e amansar o
seu discurso, aproximando-se do Governo. Muitos já
andaram lá, em relações que eu considero espúrias,
com a Presidência da República.
Tudo isso faz com que eu me desiluda cada vez
mais do Par ti do. Pen so que ele não vol ta rá a ser aqui lo que foi a sua vocação inicial, que foi a sua força,
que foi a força de suas bandeiras. Agora ele está ado tando bandeiras amarelas, amarelecidas, bandeiras
já despojadas pelo PFL, adotando o salário mínimo
de míseros R$180 e coisas desse gênero. Está concordando com certas atitudes e certas políticas que
são realmente nocivas aos trabalhadores, enquanto
presencia os sindicatos se esboroarem sem que faça
nada para evitar a catástrofe.
A Srª He lo í sa He le na (Bloco/PT – AL) – Concede-me V. Exª um aparte, Senador Lauro Campos?
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O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Pois não, com muito prazer.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador Lauro Campos, embora todos os nossos outros
com pa nhe i ros Se na do res não es te jam usan do da pa lavra, até para respeitar o pronunciamento de V. Exª,
faço muita questão de que fique registrado em ata o
desejo de cada um desses companheiros, do Senador Tião Viana, da Senadora Marina Silva, do Senador Geraldo Cândido e do nosso Líder, Senador José
Eduardo Dutra, de usá-la para dizer da dor da perda
que sen ti mos hoje, da tris te za que tem acom pa nha do
to dos nós da Ban ca da nes ses úl ti mos dias em fun ção
da decisão tomada por V. Exª, nosso querido companheiro e, sem dúvida, a mais bela alma libertária da
nossa Bancada no Senado. Queremos que V. Exª tenha a certeza de que, com V. Exª, vai um pedaço de
cada um de nós, um pe da ço das nos sas his tó ri as, das
nossas lutas, das nossas vidas. Tenho absoluta cer teza de que, independente dos novos caminhos que
V. Exª começa a desbravar a partir de hoje, vamos
continuar nos encontrando, porque os corações verme lhos e as al mas re vo lu ci o ná ri as do Par ti do dos Trabalhadores e as pessoas que acreditam na construção de uma sociedade justa, igualitária, fraterna, socialista dentro do Partido dos Trabalhadores estarão
se reencontrando a cada dia com V. Exª nos mais diversos caminhos que possamos traçar, seja neste
plenário, nas ruas ou es pa lha dos por este País. Mas é
importante que V. Exª saiba que a dor que fica em
cada um de nós é a dor daqueles que perdem uma
parte de si, uma parte de sua alma, do seu coração,
da sua história e da sua luta. Um abraço grande para
V. Exª, de todos nós da Bancada, que tanto carinho e
ad mi ra ção te mos pelo nos so pro fes sor e, sem dú vi da,
um dos mais belos quadros do PT e a mais bela alma
libertária da nossa Bancada no Senado Federal.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Mi nha que ri da com pa nhe i ra, eu, que não me con si dero duro, indiferente aos ventos, ao sol e ao sofrimento
humano, realmente começo a des con fi ar que en du reci demais a minha sensibilidade, pois como posso re sistir a sua presença em minha casa depois da viagem de vol ta a São Pa u lo onde per ce bi que V. Exª, mi nha ge ni al Se na do ra, es con dia lá gri mas. Fui ata ca do,
cer ca do de to das as for mas de ca ri nho e de con ven ci mento para que eu ficasse, o que me faz suspeitar de
que endureci ao longo da vida.
De qualquer forma, quero manifestar o meu
agradecimento a todos da Bancada do Partido dos
Trabalhadores, no sentido de que nunca me faltou
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apoio, consideração, respeito,admiração e tan tas coisas de que não sou merecedor.
Mais uma vez, agradeço a V. Exª as pa la vras e o
gesto. Mas, infelizmente, por uma ques tão de co e rência e dignidade, tenho que continuar aceitando aquilo
que julgo ter sido uma expulsão de minha pessoa do
Partido a que pretendi servir durante 20 anos.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Com um prazer muito grande.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Lauro Campos, não tive a oportunidade de
ouvir o pronunciamento de V. Exª, porque estava em
uma reunião com Líderes da Oposição na Câmara
dos Deputados, mas ouvi o trecho final do aparte da
Senadora Heloisa Helena e quero dizer a V. Exª que
subscrevo tudo que foi dito por S. Exª. Nesses seis
anos de convivência na Bancada do PT, tivemos pon tos de vista diferentes na questão política e na questão econômica. E como sou alguém que gosta muito
do debate, vou sen tir sua fal ta, não ape nas no as pec to emocional e afetivo, realçado pela Senadora Heloisa Helena, como também nos debates no âmbito do
PT. Tenho certeza de que esse debate, que sempre
foi aberto e fraterno, continuará ocorrendo entre nós
enquanto colegas, enquanto Senadores, até porque
V. Exª está saindo do PT, mas não está mudando de
lado. Portanto, continuamos do mesmo lado, continuamos como companheiros e, quem sabe, os nossos
ca mi nhos não pos sam vir a se cru zar no va men te num
tempo breve. Que Deus aben çoe V. Exª e que o nos so
trabalho conjunto continue, independentemente da
saída de V. Exª do nos so Par ti do, o que re pre sen ta um
grande pesar para todos nós!
O SR. LAURO CAMPO (Sem Partido – DF) –
Nobre Senador José Eduardo Dutra, entre as coisas
que ad qui ri nes te Se na do e que ser vi ram para me lho rar a minha pes soa, para me en gran de cer, está ob vi amente o conhecimento que pude travar com V. Exª.
Tenho certeza de que esse debate, essa troca de
idéias continuará, dentro do clima de respeito mútuo
que sempre tivemos. Para mim é uma grande satisfação vê-lo crescer a cada dia.
Eu gos ta ria, nes te mo men to, de ape nas lem brar
aquilo que o Senador Eduardo Suplicy relatou aqui
desta tribuna há poucos dias. Eu poderia ter sido Líder do Partido já duas vezes. A liderança é muito boa
no sen ti do de que são dois ga bi ne tes, o do bro dos as sessores, mais acesso e mais tempo no plenário. E
abri mão duas ve zes de ser Lí der den tro do nos so cri -
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tério de rodízio. E o fiz conscientemente, nunca fui
Líder, nunca utilizei esse espaço e sempre o cedi. E
cre io que o fiz com pro ve i to para nos so Par ti do e nos so Bloco. E, desta vez, tive a felicidade de abrir mão
para que V. Exª, com tanta proficiência, com tanta
competência, fosse o nosso Líder.
E, em certo sentido, pode estar V. Exª se gu ro de
que eu continuarei a ser um liderado por V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Prorrogo a Hora do Expediente.
Concedo a palavra ao Líder do Governo, Senador José Roberto Arruda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF. Como Líder. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, on tem, mais ou
menos neste mesmo horário, a caminho desta Casa,
já pelo rádio do carro, e, depois aqui, pessoalmente,
tomei conhecimento do assunto que acabou do minando as atenções na sessão de ontem.
Logo depois da comunicação do Presidente Jader Barbalho, pedi a palavra e afirmei de forma categórica que não conhecia, não vi, não tomei conhecimento, não fui informado e não sei se existe a tal lista
de votação. Afirmado isso, Sr. Presidente, fui pacientemente aten der a to dos os que me pro cu ra ram: a im prensa, colegas Senadores, lideranças políticas desta Casa, da Câmara dos Deputados, da cidade que
re pre sen to, até mu i to tar de. Não re cu sei ne nhu ma entrevista, fui à televisão, ao rádio, falei aos jornais, en fim, dei os esclarecimentos que me eram possíveis
ser dados.
Cheguei em casa, Sr. Presidente, já bem tarde,
fisicamente exausto, psicologicamente – confesso –
combalido, como fica todo homem de bem quando é
atacado na sua honra. Ainda assim, com a minha
consciência tranqüila. E por isso, Sr. Presidente, absolutamente cer to de que a pre va lên cia de uma lei bá sica do Direito, da Jus ti ça e da de mo cra cia se ria cumprida: o ônus da prova cabe a quem acusa.
Mas o de sen ro lar dos acon te ci men tos, Sr. Pre sidente, declarações aqui e ali, o noticiário, fizeram-me
crer, ain da na no i te de on tem, avan çan do pela ma dru gada, que, no mun do de hoje, em que nós todos vivemos perigosamente – viver é perigoso! –, muitas vezes não se dá na versão a prevalência dos fatos e não
se dá na vida real a prevalência daquela lei básica do
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Direito, da Justiça e da democracia. Então fiquei pen sando: ”Estou sendo acusado. Só que, se desejo – e
desejo – provar a minha inocência, sair bem deste
episódio, não posso esperar, como seria razoável,
que os acu sa do res cum pram o de ver da pro va, se jam
eles quem forem: anônimos e, portanto, covardes, ou
reais, explícitos.
Desculpem-me os Srs. Senadores, os amigos
Senadores, os colegas Senadores, desculpem-me a
minha confissão, mas fiz minhas orações. Pedi a
Deus – sou um homem de fé – que me iluminasse,
que me desse moderação, equilíbrio,sabedoria, com preensão e paciência; que me iluminasse para que eu
pudesse en xer gar a ra zão de tudo aqui lo e bus car, no
mundo da vida real, as palavras corretas, os fatos
concretos, e que os pudesse tra zer à apre ci a ção desta Casa e, por meio dela, ao País.
E aí lembrei-me. Per mi tam os se nho res – a co le ta de documentos foi feita obviamente a partir da manhã de hoje – que eu me recorde de um termo de depoimento. Os fatos que vou relatar aqui, encadeando-os, são aqueles que busquei, primeiro, na memória, no raciocínio lógico e, depois, com o auxílio da
agenda – que, no meu gabinete, é sempre feita no
computador. Ficam ali os registros das minhas atividades.
O pri me i ro do cu men to que tra go, Sr. Pre si den te,
é um termo de depoimento da Drª Regina Célia Peres
Borges, pres ta do à co mis são de in qué ri to no dia 5 de
março deste ano. Depois de um longo texto, diz a Drª
Regina: ”A de po en te nun ca re ce beu, de ne nhu ma autoridade, ordem, solicitação ou expressão de desejo
que a levasse a entender que deveria providenciar a
quebra do sigilo do painel de votação do Senado Fe deral“.
Repito, Sr. Presidente: trata-se de um depoimento tomado a termo pela comissão de inquérito –
embora, provavelmente por esquecimento, não cons te da conclusão final que foi dada a público ontem –,
depoimento concedido pela Drª Regina Célia no dia 5
de mar ço. Diz: ”A de po en te nun ca re ce beu, de ne nhu ma autoridade, ordem, solicitação ou expressão de
desejo que a levasse a entender que deveria providenciar a quebra do sigilo“.
Há um se gun do de po i men to, re a li za do no dia 16
de abril. Nessedepoimento, diz a Drª Regina que, ”na
véspera da votação“, que se realizou no dia 28 de junho... E repito os termos do depoimento: ”na véspera
da votação“ – que iria ser realizada no dia seguinte.
Por que grifo isso? Porque, no início do depoimento,
provavelmente por algum engano, constou 27 de
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abril, quando, na verdade, a data é 27 de junho, confirmada por ela aqui como sendo ”na véspera da ses são“ que seria realizada no dia seguinte, dia 28. Foi,
portanto, no dia 27.
No dia 27 diz a Drª Regina que foi chamada a
minha casa. Lá esteve e, estando na minha casa, ou viu de mim uma consulta: ”Podemos saber o resultado da vo ta ção“? Ela dis se: ”Não“. Ela, Di re to ra do Pro dasen, com 30 anos de serviço na área de informática, recebe deste pré-histórico – não sei nem abrir o
computador, não consigo enviar mensagens pela
Inter net – uma con tra-in for ma ção: ”Ah, mas tem je i to“.
Aí, embora não dissesse mais nada, ela sai da minha
casa, vai à casa de um ou tro téc ni co, He i tor Le dur, espera-o chegar – o que ocorre depois de 23h30 –, con sul ta-o e, no dia se guin te, des co bre que pode ter a lis ta. Confessa ter retirado a lista, sai com ela e, não me
encontrando, entrega-a a um assessor meu. Mais tar de, no fim da no i te, re ce be um te le fo ne ma do Se na dor
Antonio Carlos Magalhães agradecendo a recepção
da lista. Esse é o depoimento da Drª Regina Célia.
O que me pareceu inicialmente, obviamente,
com todo o respeito que ela me merece e qualquer
ser humano, sejam quais forem as motivações que
provoquem essa dubiedade, é que se trata de uma
história esquisita. Se o Senador Antonio Carlos pediu
ou tivesse pedido a lista, ele deveria recebê-la em
mão; se eu a houvesse pedido, deveria recebê-la em
mão, por se tratar de um assunto dessa ordem e des sa gra vi da de. Mas não! Ela a en tre gou a um as ses sor,
relatado como Dr. Domingos.
Muito bem! Pensei que como se tratava de uma
acusação frontal, nascida de uma evidência técnica
de que houve a tal fra u de e de que a lis ta foi pro va vel mente retirada – embora ainda não se saiba se é ver dade ou não a existência da lista; os indicadores técnicos mostram que, pelo menos, tentaram fazê-la –,
que de po is des sa evi dên cia, se ela dis se que fui eu ou
que foi o Senador Anto nio Car los ou qual quer ou tro, é
preciso que se prove.
Na vida real, Srs. Senadores, meus colegas, inverte-se a ordem natural das coisas. Cabe a mim defender-me. ”Mas como?“ Pensei. Pedi, então, ao che fe de meu gabinete que fosse ao computador e verificasse o que fiz naquela noite do dia 27. Sinceramente, eu não tinha a menor lembrança. Vamos admitir
que eu tivesse ido para casa, colocado um pijama, fi casse ven do te le vi são e, hoje, dis ses se que eu es ta va
em casa.
E mais, Sr. Presidente: a comissão de sindicância encerrou os seus trabalhos. Só que, tendo havido
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algo dessa gravidade – uma funcionária pegou uma
lista, oriunda de uma fraude, e entregou-a para outro
–, ouviu a primeira, mas esqueceu-se de ouvir o segundo. O Dr. Domingos não foi ouvido. Só há um Domingos no meu gabinete. Ele não foi ouvido. Fui ao
Dr. Domingos, e ele me encaminhou a seguinte correspondência:
Causou-me estranheza o noticiário envolvendo o meu nome no episódio da suposta violação do painel do Senado. Afirmo
que nunca recebi da Srª Regina Célia Borges ou de qualquer outra pessoa uma suposta lista relativa ao episódio da votação
da cassação do ex-Senador Luiz Estevão.
Causou-me ainda maior estranheza o
fato de o noticiário revelar o término dos trabalhos da comissão de sindicância, com a
emissão do relatório final, que teve publicidade, sem que eu tenha sequer sido ouvido,
já que fui citado como sendo a pessoa que
recebeu a lista.
Portanto, a pessoa que a recebeu, Sr. Presidente, nega que recebeu e, estranhamente, não foi
ouvida pela comissão. E aí? É a palavra de um contra a de outro. Havendo a palavra de um contra a de
outro fica sempre a dúvida; e a dúvida é uma desgraça, porque é a maledicência. Sempre acontece o
pior.
Ocorre, porém, que a Drª Regina Célia faz duas
afirmações no seu depoimento, e apenas duas. Em
todo o relatório, há apenas duas afirmações que envolvem o meu nome. A primeira, que ela foi à minha
casa num dia à noite; a outra, que entregou a lista a
um assessor meu.
Já que o assessor nega, resta ver a segunda.
Como é que foi a noite do dia 27? Fui ao computador
– fui, não, por que não con si go aces sá-lo. O meu che fe
de gabinete acessou-o e tirou de lá a minha agenda.
Ten tei re cons ti tuí-la, Sr. Pre si den te, con ver sar com as
pessoas, lembrar-me dos fatos. Alguém aqui se lembra, na in te i re za, o que fez na no i te do dia 27 de ju nho
do ano passado? Diga agora, sem pensar, relate os
detalhes! Para onde foi? De onde? Alguém se lembra? Eu também não me lembrava. Sou um ser humano.
Fui à agenda e, embora num primeiro momento
nada me des se con sis tên cia, ha via um even to que me
chamou a atenção. Era a posse do Ministro Fernando
Neves no Tribunal Superior Eleitoral. E lembrei-me de
que lá estive. Liguei para o Dr. Fernando Neves, pri-
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meiro, pedindo a confirmação de que a posse teria
sido no dia 27. E foi. Segundo, perguntei se eu teria
ido. É claro que ele confirmou. Terceiro, pedi a ele
que me lembrasse as circunstâncias do evento, e ele
me lembrou todas.
Em seguida, lembrei-me de outras coisas, Sr.
Presidente. Graças a Deus recuperei o que fiz na noite do dia 27. Saí de casa bem cedo, participei de reunião de comissões, inclusive do Conselho de Ética,
tive um almoço na casa do Deputado Márcio Fortes,
com vários outros companheiros, inclusive o De putado Arthur Virgílio, que aqui está para comprovar
esse fato, e de lá vim imediatamente para o Senado,
onde tivemos uma tarde toda de trabalho. Antes do final da tar de, como cons ta va na agen da, saí para uma
reunião com funcionários da Novacap que estavam
ameaçados de de missão.
Fui atrás e, gra ças a Deus, Sr. Pre si den te, lo ca lizei a foto da reunião, que está aqui. O careca aqui
atrás sou eu. Fui atrás das pessoas que estavam na
foto. A reunião, conforme registrado não somente na
minha agenda, mas na delas também, porque são di rigentes sindicais, ocorreu às 18 horas do dia 27. Colhi o que me foi possível até este momento, ou seja, a
declaração oficial de três dessas pessoas dizendo
que, para os devidos fins, confirmavam que participaram de uma reunião com a minha presença para tratarmos de assunto referente à de mis são de con ve ni ados da Novacap, no dia 27 de junho de 2000, das 18
ho ras até, apro xi ma da men te, às 19 ho ras, ou um pou co mais, na W-3 Sul, qua dra 502, blo co C. Essa de cla ração foi assinada por Lucas Libério Fernandes, Alicéa Machado e Adilson de Souza, que, repito, são
três das pessoas que aqui estão na foto da reunião.
Às 19 horas a reunião terminou e saí de lá.
O interessante é que, por ter sido esse um dia
de muitos compromissos, uma pessoa do meu gabinete me acompanhou no carro e, junto com ela e o
meu mo to ris ta, pro cu rei lem brar o que fi ze mos de po is
daquilo. Lembramos que saímos dali diretamente
para o TSE, onde haveria uma posse marcada para
as 19 ho ras. Che guei al guns mi nu tos atra sa do de vi do
a problemas de congestionamento de trânsito na en tra da do TSE – lem bra mos até dos de ta lhes. Com res peito a esse evento, o Dr. Fernando Neves da Silva,
Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, confere-me
esta declaração:
Meu caro Senador,
Em resposta ao seu pedido, confirmo
sua presença, em razão de convite que lhe
entreguei pessoalmente, na sessão solene
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em que tomei posse como Juiz do Tribunal
Superior Eleitoral, em uma das vagas destinadas a advogados.
Essa solenidade, realizada no dia 27
de junho de 2000, estava marcada para as
19 horas e começou com algum atraso.
Lembro que o avistei de longe, logo no
início, e que V. Exª acabou sendo uma das
últimas pessoas a me cumprimentar, quando conversamos por alguns instantes.
Atenciosamente, – Fernando Neves
da Silva, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral.
Muito bem, essa foi uma longa posse. Lá cheguei, não posso precisar, por volta das 19 horas e
15 minutos ou 19 horas e 30 minutos, ainda durante
os trâmites formais. Logo depois a posse passou
para a informalidade e serviu-se um coquetel, do
qual participei. Havia uma fila muito longa e fiquei no
seu final por duas razões básicas, que foram muito
claramente recordadas. Uma delas foi o ambiente
que se formou, inclusive – graças a Deus! – com a
presença de alguns Senadores.
Cumprimentei o Dr. Fernando, voltamos a conversar com esses mesmos Parlamentares e saímos
de lá depois das 22 horas. Estavam nesse evento – e
tive o cuidado de consultá-los hoje, para não cometer
nenhuma impropriedade de memória – os Senadores
Pedro Piva e Bernardo Ca bral, cu jos tes te mu nhos solicito. Ficamos praticamente todo esse tempo, curiosa men te, no mes mo can to do gran de sa lão, o es quer do. Estávamos, o Senador Pedro Piva e eu, mais pró ximos do Dr. Célio Silva, pai do Ministro que se empossava, e o Senador Bernardo Cabral estava um
pouco mais à direita. Revezando-nos naquelas ro dinhas, participamos do longo coquetel com uma longa
con ver sa, na com pa nhia de cen te nas de pes so as, tal vez quase mil, que participavam daquele momento.
Sr. Presidente, fui atrás e descobri também a fo tografia da minha presença naquele evento, que aqui
está. Eu estava lá, Sr. Pre si den te, e – de ta lhe – com o
mesmo terno e a mesma gravata do evento anterior!
É preciso provar tudo ou se é considerado culpado!
Portanto, estão aqui as duas fotos. Fatos e fotos. Mas
isso não basta.
O coquetel e a posse terminaram por volta das
23 horas, mas saí um pouco antes, apesar de ter sido
um dos úl ti mos a fazê-lo, como de cla rou o Dr. Fer nan do. Um detalhe interessante é que havia um compromisso que não constava da minha agenda e do qual
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não me lembrei, mas recebi um telefonema insuspeito, de um insuspeito jornalista, dizendo-me que estava a me esperar no restaurante Piantella, para onde
me dirigi quando saí do TSE. Pedi-lhe que me desse
essa declaração por escrito, e a leio:
Declaro a quem interessar possa que
jantei com o Senador José Roberto Arruda
no restaurante Piantella, na noite do dia 27
de abril de 2000. Encontrei o Senador pouco depois das 22 horas desse dia e per maneci na companhia dele, no mesmo local,
até por volta de 1 hora da manhã do dia seguinte.
Ricardo Noblat
Tudo bem? Ah não! Quem sabe se, num desses
trajetos, não dei uma escapadela para me reunir, escondido, na minha casa, pai de sete filhos que sou –
como se lá pudesse fazer algo es con di do –, para uma
conspiração, idiota, diga-se de passagem, porque
não seria para resolver o problema de uma votação
para esse ou aquele resultado, mas para saber de
seu resultado depois. Quer dizer, além de antiético,
idiota e burro é do que me acusam.
Mesmo com todas essas declarações, puxei
pela memória, pois pre ci sa va de mais gen te. E apa re ceu, Sr. Presidente, algo muito interessante: um dos
proprietários ou sócios, não sei, do restaurante Piantella, o Dr. Antonio Carlos de Almeida Castro, estava
na posse no TSE. Encontrou-me, cumprimentou-me
na sa í da e des pe di mo-nos, sem que dis sés se mos um
ao outro para onde iríamos, até porque não havia razão, pois não tínhamos marcado nada um com o outro. Quando o Dr. Antonio Carlos de Almeida Castro
chegou ao restaurante, eu já estava lá, conforme de clara:
Conforme solicitado por V. Exª, posso
afirmar, por corresponder à verdade, que
encontrei-me com V. Exª durante a solenidade de posse do Exmº Sr. Ministro Fernando
Neves, no Tribunal Superior Eleitoral.
Confirmo, ainda, que, logo após tal
solenidade, novamente encontrei-me com
V. Exª no restaurante Piantella, onde V. Exª
jantava com o jornalista Ricardo Noblat.
Colocando-me à inteira disposição de
V. Exª para qua isquer esclarecimentos
adi cionais, despeço-me.
Antonio Carlos de Almeida Castro.
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Está bom? Não! Vamos continuar. Se é para
provar, vamos provar. Não dormi nesta noite! Permitam-me tomar mais 5 minutos da atenção de V. Exªs.
Respeitosamente, permitam-me!
A pessoa que me acompanhou, Sr. Presidente,
atendendo o meu telefone celular, ajudando-me nes sas movimentações pela cidade, foi o Sr. Breno Cury,
que tra ba lha co mi go – não ando com quem não tra ba lha comigo –, e ele declara:
Declaro que no dia 27 de junho dirigi-me, juntamente com o Senador Arruda,
para uma reunião na 502 Sul, que terminou
um pouco antes das 19 horas e, em seguida, fomos ao Tribunal Superior Eleitoral, dali
saindo após as 22 horas. Como estávamos
com o motorista, deixamos, em seguida, o
Senador no restaurante Piantella e o motorista levou-me de volta ao Senado para que
eu pegasse o meu próprio carro.
O motorista voltou depois ao restaurante e levou-me em casa, de madrugada.
Sr. Presidente, trouxe aqui os fatos, as fotos e
as declarações insuspeitas da minha trajetória na
noite do dia 27, acusado que estou de ter recebido
na minha casa a Drª Regina e de ter-lhe feito indecorosa proposta, que ela negou, mas no seguinte
dia cumpriu e entregou a um assessor. Só que eu
não estive em casa, nem antes do suposto en contro
dela com o Dr. ”não sei das quantas“ nem depois.
Agora, eu queria fazer uma pergunta a V. Exªs:
vamos admitir, apenas por hipótese, que eu tivesse
saído daqui e não tivesse tido esses compromissos,
ou que não quisesse atendê-los, tivesse ido para a
casa e colocado meu pijama. E aí? Mesmo tudo não
sendo ver da de, eu era cul pa do, por que o ônus da pro va cabe ao acusado e não ao acusador?
Permitam-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com o meu sofrimento, com as vísceras da mi nha emoção expostas à execração pública, eu que
não tenho bens pessoais, não tenho fortuna, mas tenho a honra e filhos que têm meu nome, os naturais
e os que adotei, a esta honra eu serei fiel enquanto
viver.
Eu agra de cia a Deus cada li ga ção que dava. Se nador Pedro Piva, V. Exª se lembra daquela noite? É
verdade que estivemos juntos? Ajude-me a lembrar!
Senador Bernardo Cabral, estivemos juntos. Como
foi? Mi nis tro Fer nan do Ne ves? Enquan to ten ta va lembrar-me de tudo isso, agradecia a Deus porque os fa tos iam se desencadeando para provar o que provo
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neste momento. Inequivocamente, ficava me perguntando: se tais fatos não tivessem ocorrido? Se não ti vesse havido essas solenidades, seria eu culpado?
Muito bem, Sr. Presidente, esta é a primeira reflexão
que faço. E o faço olhando de frente o Presidente
desta Casa, Senador Jader Barbalho e o ex-Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, todos os
homens e mulheres com responsabilidade pública.
Está na hora de dar um basta! Chega!
Disse aqui o Senador Arlindo Porto, com propriedade, ainda ontem: chega de leviandade! Vamos
ser responsáveis para honrar os nossos mandatos,
iniciando por fazer prevalecer nesta Casa a justiça e
as leis bá si cas do sis te ma de mo crá ti co, onde cabe ao
acusador o ônus da prova, em qualquer caso. Nisso
que me fere, no que lhe fere, Se na dor Ja der Bar ba lho,
no que eventualmente lhe fira, Senador Antonio Carlos, ou a qualquer um.
Não podemos fazer da difamação, da acusação
fácil um instrumento maior da luta política, porque ele
não é cons tru ti vo. Ele des trói não ape nas pes so as, reputações e vidas publicas; destrói a imagem desta
Instituição, destrói os pilares do sistema democrático,
que custou tanto para ser erguidos.
Sr. Pre si den te, vi ve mos um tem po em que é pre ciso que uma pessoa não durma uma noite in te i ra, vá
atrás de coisas, como fui – e farei chegar hoje à Mesa
e a quem V. Exª me in di car –, para de mons trar que os
dois fatos citados que fariam a conexão do episódio
com o meu nome são falsos. E a cada mudança de
ver são vou sair cor ren do atrás? Ah, não, Sr. Pre si den te! Vamos restabelecer a ordem natural das coisas.
Por outro lado, eu não poderia terminar esta minha comunicação, com a compreensão de V. Exªs,
sem afirmar que esse episódio, as duas declarações
desconexas, o ato que eventualmente foi praticado e
a tal lista que não apareceu, tudo isso tem que ser in ves ti ga do até o fim. Mais do isso, des cul pem-me, exi jo
que assim seja, todos nós exigimos.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Pois não, Senador Antonio Carlos
Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
É meu propósito não tratar deste assunto no plenário
desta Casa e, sim, nos órgãos competentes. Daí por
que não desejava sequer aparteá-lo ou usar da palavra. Entretanto, V. Exª faz um discurso, com provas, e
atesta a falsidade de uma declaração. Como nessa
declaração, segundo esse depoimento – aliás, não
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conhecia o primeiro, nunca cuidei disso; conhecia o
segundo –, afirma-se que V. Exª teria usado o meu
nome. Qu e ro di zer que o mais cla ro se ria – no caso, a
Drª Regina Célia Peres Borges informa neste depoimento que o ex-Presidente do Senado nunca tratou
assunto desse tipo com ela em época alguma –, o
certo seria que, ou ela ou V. Exª ligasse para mim a
fim de saber se era verdade, ou, num outro dia, me
per gun tas se se era ver da de e se ha via al gu ma or dem
mi nha. Como nun ca lhe dei or dem al gu ma nes se sen tido, nem diretamente, ou muito menos por intermédio de V. Exª, ou de qualquer outra pessoa, fica muito
claro que não sei por que esse painel foi violado, por
quem foi violado e qual o interesse da violação, até
porque a votação já havia sucedido. Nada haveria a
fazer se “A”, “B” ou “C” tivesse votado de uma forma
ou de outra, como também não há telefonema algum
meu para a Drª Regina, nesse dia ou em qualquer ou tro, a não ser a respeito de coisas funcionais, até algumas vezes para elogiá-la e outras para reclamar,
inclusive pela nomeação indevida de funcionário que
ela fez, que obriguei a tornar sem efeito, e por algumas contratações que fez, no melhor sentido, para
melhorar o Prodasen, mas que estavam muito acima
dos salários atuais. Eu raramente tinha encontros
com a Drª Regina, que, aliás, considero uma funcionária competente. Daí por que quero parabenizar V. Exª
por trazer sua verdade neste episódio e dizer que
continuo a desafiar qualquer pessoa a provar que eu
te nha tra ta do com a Drª Re gi na, ou com qual quer fun cionário, ou com qualquer Senador, sobre este assunto ou tenha qualquer interesse em saber de lista
que nunca vi.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Blo co/PSDB
– DF) – Aco lho o apar te de V. Exª, Se na dor Anto nio Car los Magalhães, e quero pedir licença a V. Exª, primeiro
para dizer que completaria meu discurso, reafirmando o que já disse ontem. Minha relação com o Senador Antonio Carlos Magalhães sempre foi respeitosa.
V. Exª nunca me deu essa ordem, pois nunca me deu
or dem al gu ma, até por que se des se eu não a cum pri ria. Não estou aqui, como V. Exª, para cumprir ordem
de quem quer que seja. Nos sa re la ção sem pre foi res peitosa. Como eu era Líder do Governo nesta Casa e
V. Exª presidia o Senado, é claro que mantínhamos
contatos diários e – repito o que dis se on tem – nun ca,
neste caso e em nenhum outro, tive do Se na dor Antonio Carlos, ou de quem quer que seja, qualquer insinuação sobre um fato desse tipo, direta ou indiretamente, não entreguei nem recebi, não vi nem sei se
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existe. Essa é minha afirmação peremptória sobre
este episódio.
O Sr. Pedro Piva (Bloco/PSDB – SP) – Permite-me um aparte, Senador José Roberto Arruda?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Ouço V. Exª, Senador Pedro Piva.
O Sr. Pedro Piva (Bloco/PSDB – SP) – Senador
José Roberto Arruda, hoje pela manhã, V. Exª me telefonou e tive, como sempre, grande prazer em conversar com V. Exª, que é o nos so Lí der, o Lí der do Go verno no Senado, a quem admiro e respeito por suas
atu a ções nes ta Casa. Co lo cou-me V. Exª a par do que
estava acontecendo e das acusações que lhe foram
imputadas, as quais desconhecia. Falou-me sobre o
dia 27. Obviamente, não sei sequer que dia foi. Não
sei, Senador, o que comi anteontem. Como vou me
lembrar do dia 27 de junho do ano 2000, se era segunda, terça, quar ta ou quin ta-fe i ra? A não ser que ti vesse acontecido um fato que realmente me marcasse nesse dia. Consultei, como V. Exª o fez, a minha
agenda, que também é impressa no computador,
para que fique marcado, agenda essa de conhecimento de todo o meu Gabinete. A minha agenda é
passada pela minha secretária, pela minha Chefe de
Gabinete, porque ela é pública, à vista de todos. E vi,
realmente nessa data, a posse do Sr. Fernando Silva.
E me lembro, Sr. Senador, perfeitamente, desse coquetel, por um motivo simples: o Sr. Fernando Silva é
sobrinho do meu primo irmão – o meu único primo ir mão –, o ar qui te to Jú lio Neves, que veio a essa posse
e ficou comigo, naquela noite, durante todo o tempo,
des de que che gou a Bra sí lia até o dia se guin te. E lem bro-me perfeitamente por quê. Fiz questão de apresentá-lo, Senador, por isso nos demoramos mais, a
toda a minha família, pela amizade e respeito que lhe
dedico. Os meus primos Célio Silva, primo torto, minha prima Teresa, irmã de Júlio Neves, ao Júlio Neves, a sua irmã, aos meus so bri nhos, en fim, toda a fa mília Franco que aqui estava para a posse de seu sobrinho, e nos demoramos nisso. Diversas vezes quisemos nos re ti rar; lem bro-me per fe i ta men te que combinei com o Senador Bernardo Cabral que iríamos
juntos à posse, porque o Senador Bernardo Cabral
mantém relações de amizade com Fernando Silva, e
lá ficamos realmente até o final da cerimônia, juntos,
num agradável bate-papo, que foi noite adentro até
quase 10 ho ras, ou de po is das 10 ho ras, não me lem bro bem. Mas lembro-me perfeitamente de que estivemos do primeiro discurso e fomos dos últimos a
sair. E quando V. Exª me pediu uma carta, eu disse
que não, que vi ria aqui pes so al men te, de viva voz, dar
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o meu tes te mu nho da ver da de que V. Exª ora faz nes ta tribuna.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Muito obrigado, Senador Pedro
Piva.
Ouço o Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
José Roberto Arruda, na parte que me toca nesse
episódio, quero dizer que é rigorosamente verdadeira
a versão de V. Exª. Compareci, e ainda que não tivesse co nhe ci men to pré vio de que V. Exª fa ria este re gis tro, em aqui permanecendo, eu o confirmaria, porque
infeliz do homem público que se esconde atrás do biom bo do bom-mo cis mo. O que é la men tá vel é que haja
neste País uma inversão do ônus da prova. E V. Exª
passa por uma circunstância altamente desrespeitosa para um Senador ao ter de confirmar aquilo que
quem convive nesta Casa não precisa fazer. Neste
episódio, a minha presença é rigorosamente verdadeira.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Muito obrigado, eminente Senador
Bernardo Cabral.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me V. Exª um aparte, eminente Senador José
Roberto Arruda?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Concedo o aparte ao Senador Edu ardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Preza do Se na dor José Ro ber to Arru da, es ta mos vi ven do
hoje um dia de extraordináriagravidade para os destinos do Senado Federal. Os 81 Senadores estamos
todos preocupados com a situação e temos o propósito firme de desvendar a verdade. V. Exª ex pres sou o
seu sen ti men to, a sua ora ção a Deus. Ain da hoje, pela
manhã, durante a missa de Páscoa, quando solicitado a fazer uma das orações, fiz o pedido para que todos nós, representantes do povo, pudéssemos fazer
jus àqueles que nos confiaram o seu voto para que to dos nós co la bo rás se mos no sen ti do de que a ver da de
inteira viesse à tona. Não conheço onde V. Exª mora,
nunca estive lá; mas fiquei sabendo, há pouco, que é
na SQS 114, pela Sra Regina Célia Peres Borges,
com quem falei há três minutos, por telefone. Ela me
informou, e eu a conheço pouco, mas justamente foram nos mo men tos de tra ba lhos de CPIs, aqui, no Se nado Federal, que pude acompanhar a destreza, a
competência, a sua seriedade, e tal como V. Exª mes mo mencionou, eu posso fazer um documento, falando a respeito da sua correção na sua carreira, na sua
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vida pessoal. E vou transmitir a V. Exª o que ela me
disse: ”Senador Eduardo Suplicy, pelos meus três filhos, pelo filho que perdi, que foi morto, quero assegurar que, no depoimento citado por V. Exª, tudo que
falei é a inteira verdade“. Eu perguntei a ela se poderia transmitir algum fato, algo que pudesse ajudar na
memória, e ela então me recordou que, naquela noite, como ela costumava sair tarde, ela disse que com binou com V. Exª um encontro, que V. Exª tinha perguntado onde ela estava – ela ima gi na que te nha sa ído daqui por volta das nove horas – à noite, porque
trabalhava até tarde. Trocaram idéias se seria melhor
se encontrarem onde ela mora, na 914, e V. Exª teria
mencionado a 114 Sul, para onde ela se dirigiu. Eu
perguntei se ela se recordava de algum detalhe. Per guntei se ela já tinha estado na casa de V. Exª em algum momento, antes. Ela disse que não.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Mentira!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ela ti nha estado antes?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Claro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Então, vou transmitir. Perguntei se ela se lem bra va de
algum detalhe que ocorrera. Como V. Exª mencionou
que tem sete filhos, eu perguntei a ela se havia alguém na sua re si dên cia no mo men to da en con tro. Ela
se recordou de que havia uma pessoa. Eu pergunto a
V. Exª, para esclarecimento de todos, se V. Exª tem
um filho que toca um instrumento de sopro.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Termine V. Exª o seu aparte que eu
lhe responderei.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pergunto porque ela se lembra de que, ao ir à 114 Sul,
onde V. Exª mora – eu não sei em que andar é, mas
perguntei a ela se tinha subido de escada ou de eleva dor e ela se lem bra que ti nha sido de ele va dor –, ao
chegar, estava havendo um ensaio. Um de seus filhos, não sei qual, estava tocando um instrumento de
sopro. Ela se re cor da des se epi só dio, por que viu o ra paz, que veio e conversou. Então, haveria uma testemunha do encontro, mas não perguntei mais detalhes. Trago essa informação a V. Exª, porque ela me
transmitiu a convicção de que teria falado a verdade
in te i ra. Como V. Exª está fa zen do esse es for ço de me mória, então, avaliei ser importante conhecer o lado
dela. É mu i to pro vá vel, Se na dor José Ro ber to Arru da,
que o esforço de memória tenha de ser ampliado.
Quem sabe possa o Conselho de Ética, então, trazer
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todos os depoimentos de todas as pessoas que possam colaborar para termos o desvendar completo.
Mas faço esse aparte para que tenhamos convicção,
a mais completa possível, sobre a revelação da verdade.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Senador Eduardo Suplicy, V. Exª é
um homem de bem. Se eu lhe perguntasse agora se
V. Exª tem um filho músico...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Tenho dois.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – V. Exª tem. Então, concluo: V. Exª é
culpado e V. Exª mexeu no painel.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Abso lutamente.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Então, V. Exª, da mesma forma que
o respeito, por favor, me respeite; e, da mesma forma
que respeito a sua família, respeite a minha.
Eu, efetivamente, tenho um filho músico, com
muito orgulho, aliás – assim como se orgulha V. Exª –
e não fi ca rei aqui, não mais, a que rer pro var que o que
ela diz é falso.
Senador Eduardo Suplicy, não vamos mais inverter, Sena dor Edu ar do Suplicy, por que hoje é co mi go, amanhã talvez seja V. Exª que tenha que dizer:
”Não! Não es te ve lá em casa, em bo ra o meu fi lho re al men te te nha fe i to um en sa io nes ta ou na que la no i te“.
Quero lhe dizer, Senador Eduardo Suplicy, que
não vou colocar nesta questão a inversão de valores
que se quer fazer na vida pública. Fiz este esforço,
Srs. Se na do res: es tão aqui as mi nhas pro vas. Só che guei em casa, nesse dia, depois de uma hora da manhã; saí antes das nove da manhã. Esses são os fatos. Essas são as declarações.
A Drª Re gi na, por quem sem pre tive o ma i or res peito, esteve na minha casa – e declarei isso ontem a
todo o mun do que me per gun tou. Não me lem bro exa tamente se foi antes ou depois dessa época, não sei.
Mas me recordo de que teria sido numa sexta-feira à
tarde, porque é o dia em que normalmente fico em
casa com roupa esporte. E ela me procurava aflita
para falar de um problema da tramitação de um processo de aprovação de um convênio da Interlegis, ou
al gu ma co i sa – co i sa que di li gen ci ei e ten tei aju dar no
sen ti do de que fos se apro va do. Ela me deu lá, na que le dia, uma longa explicação.
Se, nesse dia em que ela foi – não sei se foi antes ou depois disso, não tenho a menor idéia , estava
lá o meu filho, e se estava tocando, não sei! Por favor,
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Senador Eduardo Suplicy, não coloque a família no
meio!
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dor José Roberto Arruda...
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Eu já lhe concedi o aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sim,
mas V. Exª, em qualquer ocasião de sua vida, poderá
fazer toda e qualquer pergunta à minha pessoa a res peito de qualquer pessoa querida da minha família,
porque, se for para colaborar para o desvendar da
verdade em algo que seja do interesse público, da dig nidade do Congresso Nacional, do Senado Federal,
não terei receio algum de trazer à tona a palavra, o
testemunho da pessoa mais querida de minha família, e com todo o respeito à dignidade de sua família.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Muito obrigado, Senador Eduardo
Suplicy, por essa demonstração de respeito que V. Exª
me dá.
Quero dizer que também, se for necessário,
para apro var as mi nhas ver da des e as mi nhas afir ma ções farei da mesma forma. Agora, para provar a ver dade alheia, que ela faça com os filhos dela! Já que
colocou o meu nome nisso, não sei a que interesse
servindo, não sei tentando provar o quê, mas obviamente o ônus da prova cabe a ela.
O Sr. Romero Jucá (Blo co/PSDB – RR) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Ouço o Senador Romero Jucá, que
está solicitando o aparte.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Caro
Senador José Roberto Arruda, temos sido parceiros
de Li de ran ça do Go ver no e con vi vi com V. Exª du ran te
todo esse tem po. E, sem dú vi da ne nhu ma, nes se pro nunciamento tão importante que V. Exª que faz hoje,
não só para o Senado, mas também para sua vida
pessoal, quero dizer que entendo como consistente,
como representante de uma verdade e, sem dúvida
nenhuma, essa verdade vai prevalecer e será comprovada. Dou-me por satisfeito com as informações
de V. Exª e te nho cer te za que tudo isso será es cla re ci do. V. Exª desempenha um papel importante neste
Senado e tem dado uma contribuição efetiva ao Governo e ao País e, agora, consegue demonstrar claramente todas essas questões que estão envolvidas.
Qu e ro pa ra be ni zá-lo e dar aqui o meu de po i men to, de
um par ce i ro com quem tem tra ba lha do em con jun to e,
durante todo esse tempo na Liderança do Governo,
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te nho vis to V. Exª se ha ver com se ri e da de, ho nes ti dade, decência e compromisso público.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Senador Romero Jucá, muito obrigado, mas permita-me usar o aparte de V. Exª para
resgatar uma linha de raciocínio fundamental. Vamos
admitir que, naquela noite, eu não tivesse tido os
eventos que tive; vamos admitir que eu tivesse ficado
em minha casa. Não compete a mim provar que não
recebi lá al guns dos se nho res. Se al guém afir mar que
foi, tem que provar que foi. Como posso fazer isso?
Segundo, não é o fato de que qualquer desses
detalhes – se tem um filho, ou se deixa de ter, se toca
algum instrumento ou se não toca, ou qualquer outro
detalhe – vai mudar uma coisa factual. Fui atrás desses fatos, até porque não tinha outro caminho. Trouxe-os: fatos, fotos e depoimentos. Estão aí.
Estou absolutamente à disposição desta Casa,
do Conselho, de todo o mundo. Vou cumprir as minhas missões e tudo o mais. Agora, é preciso deixar
cla ro que não é isso que pro va a mi nha ino cên cia, não
é i sso que vai tranqüilizar a minha consciência. O que
tran qüi li za a mi nha cons ciên cia é que não pedi nada a
ninguém, não recebi nada de ninguém, não entreguei
nada a ninguém, não tive acesso à informação alguma como essa. É isso que me deixa tranqüilo e com a
consciência tranqüila. Os fatos que demonstro, graças a Deus, permitem-me essa comprovação. Apenas isso!
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Senador José Roberto Arruda, V. Exª me concede um
aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA – (Bloco/PSDB – DF) – Con ce do um apar te ao Se na dor Ro berto Requião.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Senador José Roberto Arruda, V. Exª exerceu o seu direito
de de fe sa com bri lho. Foi uma de fe sa con sis ten te. Falta, no entanto, a réplica, o exercício do mesmo direito
por parte dos funcionários do Senado. Um fato é incontestável, hoje; eu não acreditava nele até ontem:
foi violado o painel, foi violado o sigilo da votação. E o
que não podemos admitir, no Senado da República,
nós todos, os Senadores, é que os funcionários tenham sido os exclusivos responsáveis pelo evento.
Na antiga Roma, os Senadores se vestiam de branco
para simbolizar a limpeza do seu caráter. O Senado
da República não pode e não vai admitir que os funcionários sejam responsabilizados sem uma apuração profunda do processo. Após o seu depoimento,
outras hipóteses se abrem – inclusive para o meu ra-
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ciocínio. Mas o fundamental é que esta questão seja
aprofundada nas instâncias cor re tas, tal vez até numa
Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque se não,
perderemos o brilho da sua exposição, que foi reforçada com a emoção do pronunciamento, que é irmã
da in dig na ção e do dis cur so da ver da de. Mas exis te o
outro lado, as outras afirmações e, de qualquer forma, a lista do computador, que vazou, não vazou pe las mãos da Diretora do Prodasen. Ela vazou de outras formas, circulou por outros ambientes. E temos
que apurar esse processo em profundidade. Por enquanto, fica o seu discurso, repito, consistente e brilhante. Mas o contraditório tem que se estabelecer,
porque o Senado da República não pode admitir que
a cor da ar re ben te do lado mais fra co. Os fun ci o ná ri os
são responsáveis. Jamais deveriam ter obedecido
qualquer ordem para quebrar o sigilo da votação.
Eles sa bi am dis so; não são ino cen tes, são fun ci o ná ri os graduados, mas essa responsabilidade não se limita a um círculo estreito de qua tro ou cin co téc ni cos.
O compromisso desta Casa – e nisso eu empenho o
meu próprio mandato – é que a corda não rebente no
Senado da República do lado mais fraco.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Muito obrigado, Senador José Requião. Incor po ro o in te i ro teor do apar te de V. Exª, me nos a última par te, que pro po nho mo di fi car. O que im porta é que a investigação vá até o fim, sejam os culpados fortes ou fracos, Senadores ou funcionários,
graduados ou não, independentemente do sexo e da
cor, do poder que tenham ou não tenham. É preciso
que rebente onde efetivamente aconteceu o equívoco. O que não dá, meu caro Senador José Requião, é
usar o meu nome ou de quem quer que seja para
comprovar algo que todos sabemos: jabuti não sobe
em árvore; se está lá em cima, teve pé e cabeça.
Que as investigações ocorram com tranqüilidade, num regime democrático, pelas instâncias normais.
Agora, nem no que refere a mim, nem no que refere
ao Se na dor Anto nio Car los, nem no que re fe re a qual quer funcionário e nem no que se refere a quem quer
que seja, primeiro: que não se culpe antes de julgar;
segundo: que não se inverta o ônus da prova. E também não ve nham com esta: co i ta di nha, fez, não sa bia
o que fazer... Espera aí! se fez, é culpada, sim; é responsável, sim, e vai ter que dizer a serviço de quem
está, ou de quem está aqui, ou de quem não está
aqui. Não importa, a verdade tem que aparecer!
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – V. Exª
me permite um aparte?
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Ouço com prazer V. Exª.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Senador José Roberto Arruda, V. Exª compreende a es tupefação com que todos nós estamos vivendo mais
este momento da difícil missão de ser Senador, em
que se transformou nosso cotidiano, no exercício do
man da to nes ses úl ti mos me ses. De mi nha par te, quero concordar com o que afirmou o Senador Roberto
Re quião. V. Exª, numa de mons tra ção de res pe i to pelo
Senado e pela opinião pública brasileira, assumiu
uma atitude, de ontem para cá, que é exemplar, de
quem acha que tem o dever de ex pli car a esta Casa e
de iluminar todas as sombras que possam estar cercando a sua pessoa e a sua conduta, além do dever
de mostrar respeito pela opinião pública, da forma –
eu di ria – ci rúr gi ca com que o fez: pas so a pas so, num
esforço de reconstituição, que lhe digo, Senador José
Roberto Arru da: Deus per mi ta que eu nun ca te nha de
enfrentar um desafio como esse, não só pelo sofrimento que ele representa, mas pela minha absoluta
incapacidade de reconstituir com eficiência e riqueza
o que fiz no mês passado, quanto mais há quase um
ano! Espero que a manifestação de V. Exª, além de
cumprir o objetivo de esclarecer dúvidas que, com
justa razão, surgiram no espírito da sociedade brasile i ra e no de to dos nós, por mais ami gos que se ja mos,
o discurso de V. Exª marque o início de um novo momento nesta Casa. Afinal de contas, Senador, essa
história toda, além de já ter cansado todos nós, está
esgotando a autoridade e a respeitabilidade de uma
das mais importantes instituições da República. Faço
este registro para dizer que acredito que V. Exª tenha
con se gui do dis sol ver as dú vi das que se mul ti pli ca ram
a par tir de on tem. Espe ro, sin ce ra men te, que se ja mos
capazes de esclarecer o grande mistério que envolve
essa ver são. Como bem dis se o Se na dor Ro ber to Re quião, parece que tam bém não há dú vi da de que hou ve vi o la ção. Co nhe ço a Drª Re gi na. Tive a opor tu ni dade de trabalhar, como Senador e Membro da Mesa,
no mandato anterior, assistindo razoavelmente de
per to ao seu de sem pe nho e ao do Pro da sen. Em re la ção a ela só tenho manifestações de admiração pela
sua competência profissional e de respeito pela in tegridade que demonstrou ao longo de todo esse período que com ela convivi. De maneira que, se por um
lado V. Exª ilu mi nou cer tas áre as de som bra, por ou tro
lado, deixou, a partir de hoje, uma grande interrogação no espaço deste plenário. Obrigado a V. Exª.
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Muito obrigado, Senador Geraldo
Melo, pelo seu aparte .
Só quero aproveitar seu aparte para frisar o seguinte: imaginem os Srs. Senadores alguém no meu
lugar que ouvisse: foi você, e estive na sua casa no
dia 27. E você não tem uma agenda no computador
ou não se lembra do que fez naquele dia, e, não lembrando, acabou, é culpado. Nesse caso lembrei, por que tive a memória digital, tive a memória das pessoas com quem con vi vi. E se não ti ves se tido? É pre ci so
de i xar cla ro que a mi nha cons ciên cia está tran qüi la, e
a situação é absolutamente clara para mim, não porque trago esses dados, mas porque efetivamente
não fiz esse gesto. E se alguém disser que fiz que
comprove.
O Sr. Hugo Napoleão (PFL – BA) – Senador
José Ro ber to Arru da, V. Exª me con ce de um apar te?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Senador Hugo Napoleão.
O Sr. Hugo Napoleão (PFL – BA) – Nobre Senador José Roberto Arruda, embora o ônus da prova
incumba a quem alega, faz V. Exª muito bem em dar
uma satisfação aos seus Pares. Devo dizer que o fez
de maneiradoída, de maneira so fri da, de ma ne i ra angustiada, mas trazendo ao conhecimento da Casa e
da Nação todas as circunstâncias que envolveram a
sua ausência do episódio que lhe imputam. Mas, o
que vou dizer agora não é para um consolo: é para di zer que, lamentavelmente, na história do Senado, às
vezes, nós, homens públicos, somos obrigados a assomar à tribuna para fazer o que V. Exª está agora a
fazer. No Império, Luiz Alves de Lima e Silva, o Senador, o Duque de Caxias, foi obrigado a ir à tribuna e
mostrar a sua declaração de bens, dizendo: “Não se
atiram infundadamente pedras sobre um homem que
nada tem a esconder”. Aliás, tão exemplar foi esse
dis cur so que fiz ques tão de en xer tar na in tro du ção da
defesa do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, seu
advogado que fui, perante a Comissão Geral de
Investigações, justamente no intróito. Ele, o nosso sa udoso Juscelino Kubitschek, também foi obrigado a
assomar à tribuna para dizer algumas coisas. Então,
ontem, como hoje, como eventualmente amanhã,
mas em nome da Casa e da democracia, é bom que
assim seja, é bom que V. Exª faça o que fez.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Muito obrigado, Senador Hugo Napoleão, pelo seu aparte.
O Sr. Renan Calheiros (PMDB – AL) – Senador
José Roberto Arruda, V. Exª me permite um aparte?
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O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB
– DF) – Pois não, Senador Renan Calheiros.
O Sr. Re nan Ca lhe i ros (PMDB – AL) – Senador
Arruda, V. Exª disse que era um homem de muita fé e
demonstrou isso sobejamente, com raciocínio lógico.
Aliás, aqui no Senado somos homens e mulheres de
fé. É exatamente essa fé que nos levará à necessidade de apro fun dar mos a in ves ti ga ção para que não pa irem dúvidas a respeito de ninguém, nem de V. Exª.
Só o aprofundamento da investigação nos levará verda de i ra men te à de fi ni ção de res pon sa bi li da de. Sem a
definição de responsabilidade, não iremos a lugar algum, inverteremos os papéis, não apenas o ônus da
pro va, e o País, evi den te men te, não nos per do a rá. Fi que absolutamente tranqüilo, pois o que V. Exª pensa
e diz não é di fe ren te do que pen sam seus co le gas Se nadores aqui do Senado Federal. Mais do que nunca,
pre ci sa mos apro fun dar a in ves ti ga ção, de fi nir res ponsabilidades e, a partir daí, falaremos em culpa e em
punição, que é o que o País quer ver esclarecido. O
Senado está exposto, o laudo anunciado ontem pela
Uni camp api men tou a dis cus são, as sim como o de po i men to da Drª Re gi na. Essas co i sas, mais do que nun ca, hoje, mais do que ontem, precisam ser definitivamente esclarecidas.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – É verdade, Senador Renan Calheiros. Penso da mesma forma.
O Sr. Osmar Dias (Bloco/PSDB – PR) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Osmar Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador José Roberto Arruda, sou do Conselho de Ética
do Senado, indicado pelo Líder do meu Partido, Senador Sérgio Machado. Portanto, não quero pro nunciar-me sobre o mérito da questão. Mas eu, na minha
ingenuidade – não sendo advogado, talvez possa co meter aqui algum equívoco , quero levantar aqui uma
questão que , para mim, é importante. Foi instituída
uma Comissão de Sindicância. A Comissão de Sindicância – e eu aqui gostaria de ter a atenção do Presidente do Conselho de Ética , Senador José Roberto
Arruda, investigou, levantou depoimento, e aqui ouço
sempre que é preciso estabelecer o contraditório.
Mas a Comissão de Sindicância, de posse do depoimento de uma funcionária do Senado, encerrou os
trabalhos sem ouvir a outra parte. A não ser que eu
esteja enganado, não vi, nas notícias dos jor na is, que
V. Exª ou o Senador Antonio Carlos Magalhães tivessem sido ouvidos pela Comissão de Sindicância.
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Então, parece-me que não houve a oportunidade do
contraditório. E se não pode a Co mis são de Sin di cância ou vir os Se na do res, tam bém não po de ria o re la tó rio da Comissão de Sindicância ser divulgado porque
ali se es ta be le ce ape nas uma par te da ver são so bre a
história, ou seja, a versão de uma parte, porque não
se deu oportunidade para que a outra parte se manifestasse. E, de repente, esse relatório, que deveria
ser submetido ao Conselho de Ética antes de qualquer coisa, para que este ouvisse a outra parte, os
Se na do res que es tão ci ta dos no de po i men to já se torna pú bli co. E nós, do Con se lho de Éti ca, te re mos que
estudar o processo a partir da análise já feita pela im prensa. Parece-me que houve uma precipitação ao
se tornar público um processo que não foi completado ou concluído, porque a conclusão desse processo
se dará quando o Conselho de Ética se debruçar sobre ele, investigar, ouvir as pessoas de todas as partes para que pos sa mos che gar aos res pon sá ve is e aí,
sim, puni-los dentro da lei. Mas parece-me, Senador
José Roberto Arruda, que houve uma preci pi ta ção ao
não se permitir o contraditório e, desta forma, parece-me um pouco injusto neste momento o processo.
Disse que não emitiria nenhuma opinião de mérito,
mas estou fazendo apenas uma análise daquilo que
estou pensando neste momento.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB DF) – Muito bem, Senador Osmar Dias, até
poderia compreender que os Senadores, quaisquer
que fossem, como tem o Plenário, como tem este fórum para colocar as suas posições e terão os outros
das várias comissões, poderiam se expressar. O que
se estranha é que uma funcionária diz que entregou
para outro funcionário, e a comissão tenha encerrado
os seus tra ba lhos, dado pu bli ci da de a um re la tó rio definitivo sem que o funcionário receptor sequer fosse
ouvido. Aí, sinto muito, mas é inadmissível.
Ouço o Senador Sérgio Machado.
O Sr. Sérgio Machado (Blo co/PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores,Senador José Ro berto Arruda, V. Exª, nesta tarde, com um grande esfor ço de me mó ria, fa lan do do seu co ra ção, dis se aqui lo que sentia para esclarecer todos os fatos. Disse
como foi o seu dia, o que fez, para onde foi, as reuniões que participou, e com todo o seu sentimento de
dignidade e de indignação pediu a apuração da verdade até as últimas conseqüências. V. Exª, até anotei
aqui, cobrou a verdade, exigiu que ela fosse apurada.
V. Exª quer e deseja que isso seja feito. Expressou,
aqui, mostrando, com toda a tranqüilidade, a posição
de V. Exª, o que é extremamente importante. Expres-
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sando a sua indignação pelo fato e querendo que a
verdade venha à tona, porque, como V. Exª bem disse, seu nome é uma honra para a sua família. É isso
que todos nós desejamos. Como seus colegas de
Partido, ficamos satisfeitos por tudo o que disse aqui,
nesta tarde. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Mu i to obri ga do, Se na dor Ser gio Ma chado. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço-lhes pela compreensão.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Permite-me V. Exª um aparte, eminente Senador José Roberto Arruda?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB – DF) – Com mu i ta ale gria, ilus tre Se na do ra
Marluce Pinto.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Senador
José Roberto Arruda, fiquei acompanhando o desenro lar da con ver sa e de i xei para so li ci tar este apar te no
final. Não gosto muito de coisas atropeladas, até porque ainda sou dessas pes so as que usa mu i to a cons ciência e não sa i ria da qui sa tis fe i ta, se não lhe fi zes se
esse aparte. Já presenciei colegas nossos chorando
des sa tri bu na, como o ex-Se na dor Ro nal do Ara gão. À
época, eu não era do PMDB, mas sempre gostei muito do ex-Senador, que, certa feita, se emocionou no
dia em que foi acusado de ter compactuado com cor rupção na Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Pú bli cos e Fis ca li za ção. A fi lha mais nova dele, que ti nha àquela época 15 anos, perguntou-lhe: ”Pai, você
é ladrão?“ Ronaldo Aragão nos disse, desta tribuna,
que naquela noite teve um enfarto. Fala-se que nós
temos a hora certa para mor rer, mas Ro nal do Ara gão
talvez tenha encurtado os seus dias em decorrência
daquelas calúnias que depois teve sua inocência
comprovada. Acompanhei, também, o calvário da família de Alceni Guerra. Fui colega dele na época da
Constituinte. Nós, deputadas, àquela época, tivemos
muita afinidade com Alceni Guerra, porque ele nos
ajudava muito com relação às nossas emendas. Surgiu aquela confusão toda quando ele foi Ministro e eu
acom pa nhei de per to o so fri men to da que la fa mí lia. As
crianças pe que nas iam para o co lé gio, aqui em Bra sí lia, e os colegas fi ca vam fa lan do que o pai era cor rup to. Foram estudar no Paraná e ocorreu a mesma coisa. Quando ouço pessoas dizendo coisas que acontecem – fantasiosas ou caluniosas – fico a pensar,
que tais pes so as se es que cem que exis te uma fa mí lia
que está sofrendo. Então, não quero aqui ser nem de
um lado e nem do outro. Não estou a favor de V. Exª
nem con tra, como tam bém não es tou con tra nem a fa -
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vor da fun ci o ná ria, mas pen so que os fa tos de vem ser
mais bem esclarecidos. Depois do seu depoimento
desta tribuna, vem aquele drama de consciência.
Nesta Casa, somos de siglas partidárias diversas,
mas não deixamos de ser amigos, porque convivemos diariamente. Aprendemos a gostar das pessoas
e não va mos, de uma hora para a ou tra, sen tir-nos fe lizes em ver alguém ser levado ao pelourinho. Quantas vezes não saí daqui constrangida por algo que li
ou escutei? Quero di zer o se guin te: das pes so as com
quem V. Exª disse que esteve no dia 27, conheço
uma, que posso avalizar: o Ministro Fernando Neves.
Não por ser Ministro, mas porque o conheço desde
1980. Gozo da amizade da família e sei que é uma
pessoa de bem, que jamais faria uma declaração se,
realmente, não tivesse estado lá presente. Senador
José Ro ber to Arru da, peço, não como Se na do ra, mas
como mulher e mãe de família, que acabemos com
essas coisas aqui den tro. Isso não fica bem nem para
os acusados nem para aqueles que escutam. Os 81
Senadores chegaram aqui por escolha do seu povo,
são pessoas em que o povo de seus Estados confia.
Vamos ter mais benevolência para com esses assuntos e acabar com essas intrigas. Chegou a hora de
começarmos a trabalhar. Iniciamos uma nova etapa
com um novo Presidente, e não falo assim por S. Exª
ser do PMDB. O Presidente da Casa poderia ser do
PT, do PCdoB, de qual quer si gla par ti dá ria, e eu es ta ria agin do da mes ma ma ne i ra. La men to as ocor rên cias dos últimos meses aqui no Senado. Concordo
com V. Exª quando pede que tudo seja esclarecido e
diz ser um homem de fé, porque eu também sou uma
mulher de fé. Ainda hoje, na missa da Páscoa, aqui
no Senado, sin ce ra men te, quan do co mun guei, pedi a
Deus que acabasse com essas intrigas, que trouxesse ao Senado da Re pú bli ca a luz e que o Di vi no Espí rito Santo iluminasse a mente de cada um de nós, a
fim de que comecemos a trabalhar, porque estamos
aqui para isso e não porque somos fortes. Estamos
aqui porque recebemos os votos do povo dos nossos
Estados, e todos estão nos cobrando trabalho. Era o
que tinha a dizer a V. Exª.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (Bloco/PSDB — DF) – Senadora Marluce Pinto, muito
obrigado. V. Exª, com sensibilidade, antecipou a conclusão do meu discurso.
Sr. Presidente, ao concluir, em primeiro lugar,
desejo apenas reafirmar que, graças a Deus, à memória eletrônica e às pessoas que comigo conviveram, consegui demonstrar que as afirmações feitas
contra mim eram inverídicas. No entanto, isso não
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pode tornar-se regra. Não tenho que ficar demonstrando, a cada momento – como ninguém tem –, que
não sou culpado. Quem acusa tem o ônus da prova.
Não é por isso que saio de consciência tranqüila; estou de consciência tranqüila, Senadora Marluce Pinto, Srs. Senadores, porque, graças a Deus, nes te episódio não tenho nem notícia do que ocorreu ou deixou de ocorrer.
Em se gun do lu gar, Sr. Pre si den te, vol to para mi nhas atividades normais, todas elas, e reafirmo que é
hora de esta Casa retomar o seu objeto fundamental,
a sua agenda positiva; se tem que ser feita a investigação, que se faça nos ca na is pró pri os. Agora, o prin cipal desta Casa é retomar as votações, a discussão
dos projetos de lei – é para isso que fomos eleitos –,
sem prejulgamentos, sem a obrigação de produzir
uma carniça por dia, como se nós, ou aqueles que nos
acompanham, fossem urubus da carniça humana.
Agradeço, de coração, Sr. Presidente, a oportunidade que me deu. Muito obrigado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT — AL) –
Sr. Presidente, solicito a V. Exª a palavra, pela Liderança da Oposição, por cessão do Senador José
Eduardo Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Se nadora Heloísa Helena, concederei a palavra a V. Exª,
que, democraticamente, tem o direito de fazer uso
dela em nome da Oposição, mas antes gostaria de
dar uma informação.
Depois de ter usado a palavra o Líder do Governo, sinto-me no dever de informar que, ontem, como
Presidente do Senado Federal, tive o dever de dar a
notícia relativa às investigações da Comissão de
Inquérito sobre o painel do Senado Federal. Ouvimos
o Senador José Roberto Arruda e os Srs. Senadores
que fizeram diversas intervenções, devido à importância desse episódio. Ouvi o Presidente da Co missão, o Dr. Dirceu Matos, e S. Sª me disse que a Comissão se sentiu premida em encerrar os seus trabalhos e alguns depoimentos não foram ouvidos.
Entendo que, mais do que nunca, um dos pilares da democracia e das sociedades organizadas é,
efetivamente, o contraditório. E, em que pese às pessoas envolvidas no processo, não desejo, como Presidente do Senado, de forma alguma, faltar com o es clarecimento da verdade, suprimindo, em fase alguma, o con tra di tó rio. Por isso mes mo, como Pre si den te
da Casa, após ouvir a defesa do Líder do Governo e
os apartes que a S. Exª foram dirigidos, e levando em
conta o que dis põe a Re so lu ção nº 17, so bre a Cor re gedoria Parlamentar, que diz que cabe ao Corregedor

ABRIL 2001
Abril de 2001

”fazer sindicância sobre denúncias de ilícitos no âmbito do Senado, envolvendo Senadores“, e considerando ainda o fato de que o Corregedor do Senado é
integrante nato do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, competindo a ele promover as diligências de
sua alçada necessárias ao esclarecimento dos fatos
investigados, sem prejuízo da posterior apreciação
por parte do Conselho de Ética, entendo que não
deva haver nenhuma dúvida em relação a todos os
fatos.
Se funcionários não foram ouvidos nesse episódio; se o fun ci o ná rio do Se na dor José Ro ber to Arru da
não foi ouvido, e se afirma que ele recebeu a lista; se
o Senador José Roberto Arruda ainda não foi ouvido
de forma preliminar – foi ouvido agora pelo Senado –;
se o Senador Anto nio Car los Ma ga lhães tam bém não
foi ouvido, apenas se manifestou, sem prejuízo das
ações do Conselho de Ética, a quem o 1º Secretário
já re me teu des pa cho no sen ti do de que o Sr. Cor re ge dor, Senador Romeu Tuma, complemente o que não
foi pos sí vel ser fe i to pela Co mis são, re pi to, sem pre juízo de que o Conselho de Ética venha tomar as providências que entender necessárias para o esclarecimento, determino, de imediato, que V. Exª, Senador
Romeu Tuma, procure ouvir os demais funcionários a
respeito e também os dois Senadores citados.
É o despacho que, neste momento, faço a V. Exª,
com a remessa do material recebido, já feita anteriormente a V. Exª pelo 1º Secretário e ao Presidente do
Conselho de Ética, Senador Ramez Tebet.
O SR. ROMEU TUMA (PFL — SP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL — SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Gostaria de dizer a V. Exª
que, desde o primeiro despacho que V. Exª fez sobre
o assunto, determinando à Corregedoria que tomasse as providências relativas à Resolução nº 17, de
1993, e das demais providências que tomou, jamais
abri mão daquilo que é minha obrigação. Inclusive,
hoje, por deferência do 1º Secretário, Senador Carlos
Wilson, que me chamou no momento da entrega dos
relatórios re fe ren tes à úl ti ma fase da apu ra ção na Co mis são Espe ci al de sig na da por V. Exª, eu dis se da ne cessidade de ouvir o funcionário do Senador José
Ro ber to Arru da, de aca re a ções, da re pro du ção de to dos os atos e fatos que levaram à quebra do sigilo do
painel, por meio de fo to gra fi as. E só após essas providências entregaria meu relatório, já praticamente
concluído, ao Conselho de Ética, contendo o essen-
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ci al, a fim de, após a investigação, dar prosseguimento, se fos se o caso, ao pro ces so por que bra de de co ro
parlamentar.
Portanto, fique V. Exª tranqüilo: não deixarei de
cumprir as obrigações que me são delegadas pela de cisão de V. Exª e reguladas pelo Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Gostaria de acrescentar à manifestação de V. Exª, alertado
pelo 1º Secretário, que, em primeiro lugar, seria incabível que a Comissão ouvisse os Srs. Senadores. Só
quem poderá ouvi-los serão outros Senadores no
caso V. Exª, como Corregedor da Casa, e o Conselho
de Ética do Senado, que são os foros adequados.
Além disso, V. Exª deverá ouvir os demais funcionários citados. Lamentavelmente, pela premência do
tempo de encerrar o processado, a Comissão de
Inquérito não pôde fazê-lo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – V. Exª
tem a palavra pela ordem; em seguida, os Senadores
Roberto Freire e Ramez Tebet, antes de conceder a
palavra à Senadora Heloísa Helena.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Se na do res, eu en ten do que a de ci são de V. Exª é
no sentido de apurar ao máximo a questão que está
sendo discutida. Contudo, com todo o respeito à decisão de V. Exª, pen so que, se V. Exª e o 1º Se cre tá rio já
en ca mi nha ram a ma té ria ao Con se lho de Éti ca, a ma téria já está lá. V. Exª tem ab so lu ta ra zão em di zer que
houve equívoco da Comissão: não havia como a Comissão não ouvir o secretário do Senador Arruda; de ve ria ter ou vi do. Mas eu pen so que, a esta al tu ra, para
ganhar tempo, para que as coisas andem com a rapidez necessária, nós não podemos fazer uma divisão
de trabalho. Vai agora o Corregedor andando, enquanto o Conselho de Ética trabalha. Eu penso que o
Conselho de Ética é que vai apurar agora. O que a
Comissão tinha que fazer foi feito. Agora vai para o
Conselho de Ética, onde está o Corregedor, e o Conselho ouvirá o funcionário e decidirá o que fazer.
Então, para que não tenhamos o Corregedor
trabalhando aqui e o Conselho de Ética trabalhando
lá, ou então o Conselho de Ética parando e esperando o trabalho do Corregedor, penso que vamos direto
ao Conselho de Ética, que chamará imediatamente
essas pessoas e levará o trabalho adiante. É o apelo
que faço a V. Exª no sentido da racionalidade do trabalho e da atividade. Que se entregue o processado
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ao Conselho de Ética e que ela conduza os acontecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Eu ouvi
V. Exª. Ouço agora o Senador Roberto Freire.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
minha opinião é no mesmo sentido, inclusive esclarecendo à Casa que a Comissão de Inquérito Administrativo não era para descobrir quem foi responsável
pela solicitação de quebrar o sigilo do voto; ela foi
para apurar se tinha havido ou não violação. E esse
relatório é conclusivo! Não tem que se estar ouvindo
mais nin guém. Ago ra deve se apu rar quem foi res pon sável pela violação, o que deve ser feito pelo Conselho de Ética, que já havia iniciado esses trabalhos.
Não tem mais que estar mandando o processo para
canto algum! É a continuidade no Conselho de Ética.
A questão agora é apurar se houve ou não um respon sá vel por ter so li ci ta do a vi o la ção! A vi o la ção existiu, a Comissão de Inquérito Administrativo comprovou, por intermédio da auditoria da Unicamp, e isso
era o relatório final. A apuração da responsabilidade
deve ser feita pelo Conselho de Éti ca, por que en vol ve
Senador na acusação inicial! Não é problema de funcionário. O funcionário será ouvido para esclarecer. E
se, no final, for responsável ou co-autor de crime ou
de aten ta do ao de co ro do Se na dor, será res pon sa bi lizado pelo Relatório do Conselho de Ética. Não é Comis são de Inqué ri to que tem que ser ou vi da nem mais
Corregedor.
Quero dizer que a decisão de V. Exª evidentemente não encontra amparo nas medidas que já vinham sendo tomadas, porque o Conselho de Ética já
havia iniciado o trabalho de apuração desse fato e
tem que continuar apurando esse fato. E é lá o fórum
competente!
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Ouvi
V. Exª. Ouço agora o Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, esta Pre si dên cia do Con se lho de Ética, e não só a Pre si dên cia, mas o fato de per ten cer ao
Conselho de Ética é muito honroso, é verdade, mas
árduo. É difícil o exercício desse munus no Conselho
de Ética: enquanto as CPIs têm o condão de apurar
fatos que dizem respeito aos Parlamentares, a qualquer ho mem pú bli co, a quem es te ja en vol vi do em ilí citos na Administração Pública, o Conselho de Ética é
um lugar ingrato, porque somente apura, por competên cia le gal, a con du ta éti ca e mo ral de um Par la men tar. Tem que apurar, decidir e opinar sobre a vida de
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quem senta ao nosso lado, de quem trabalha ao nos so lado, de quem foi eleito junto conosco para defender os interesses do seu Estado e do País. O Conselho de Éti ca não vai ana li sar a vida fun ci o nal de ser vi dor do Senado da República, de nenhum particular.
Se, por acaso, no desempenho do seu desiderato,
entender que uma pessoa que não exerce mandato
parlamentar cometeu algum ilícito, seu dever é encaminhar a quem de direito a apuração dos fatos.
Dito isso, Sr. Presidente, o Conselho de Ética
está instalado para apurar esse fato. Foi provocado
para isso, foi convocado e está procurando exercer
sua competência com serenidade e equilíbrio, com a
ajuda sempre eficiente do Corregedor e agora me di rijo a V. Exª com toda a clareza , que é membro nato,
tem direito a voz e voto no Conselho e tem tido uma
postura invejável! O Senador Romeu Tuma tem sido
digno e honrado, pelo menos no seu relacionamento
com a Presidência do Conselho de Ética.
Esta Presidência tem procurado pautar-se com
toda a serenidade. Agora, peço licença a V. Exª: sei
que V. Exª pro ce deu as sim por es pí ri to de mo crá ti co; e
havia, sim, a obrigação e de fato V. Exª a cumpriu,
meu caro Presidente , de instalar um inquérito, uma
sindicância administrativa, para apurar responsabilidade funcional dos servidores do Senado. Se essa
Comissão de Inquérito Administrativo precipitou-se
ou não, penso que ela vem realizando e realizou um
grande trabalho, que deverá ser aproveitado por nós,
do Conselho de Ética. Se alguns funcionários não foram ou vi dos, que se abra a opor tu ni da de a es ses fun cionários, pois esse processo não é hermético, não é
fe cha do! Que se re a bra, em nome do pro ces so de mo crá ti co, em nome do ma i or e do me lhor co nhe ci men to
dos fatos, a oportunidade a outros funcionários que
não foram ouvidos de serem ouvidos lá na instância
administrativa, que apura se houve violação ou não.
Agora, com a decisão de V. Exª, o Conselho de
Ética parará? V. Exª acaba de atribuir a função de ou vir os envolvidos a um membro tão ilustre, é verdade,
competente e com vasta experiência, o Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Há um
pro ble ma no sis te ma de som. Va mos aguar dar. (Pa u sa.)
V. Exª já pode retomar seu discurso, Senador
Ramez Tebet. Solicito a V. Exª que utilize o microfone
da tribuna enquanto o sistema é restabelecido.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presidente, V. Exª solicitou abertura de inquérito administrativo, que será di ri gi do pelo 1º Se cre tá rio da Casa, o
eminente Senador Carlos Wilson, que já nomeou
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uma comissão de alta nomeada – a cujos membros
presto a minha sincera homenagem. Se, por acaso,
de i xa rem de ou vir al guns fun ci o ná ri os, que se lhes reabra o prazo para que o façam, para que concluam o
seu trabalho. E nós, do Conselho de Ética, devemos
prosseguir as nossas atividades. Se entendi bem, ficará a cargo do Senador Romeu Tuma, na qualidade
de Corregedor, ouvir os funcionários e os Senadores.
E o Conselho de Ética tem horário marcado hoje para
ouvir o perito da Unicamp sobre a fita e deve decidir
quem mais pres ta rá de po i men to, para que con ti nu em
as suas investigações. Se ocorrerem assim de forma
tão paralela as atividades do Conselho e do Corregedor, Sr. Presidente, devo parar o meu trabalho? Quando digo ”eu“, refiro-me ao Conselho de Ética, porque eu não sou o Conselho de Ética. Eu o dirijo momentaneamente– o meu man da to vai até 30 de ju nho
–, mas quero exercê-lo na sua plenitude, com serenidade e equilíbrio, sem abrir mão de prerrogativa nenhuma. Digo isso ao Senado da República, ao meu
País e ao meu Estado.
Sr. Pre si den te, Se na dor Ja der Bar ba lho, não estou censurando a Mesa – longe de mim –, e V. Exª o
sabe bem. Mas não posso sair desta sessão sem saber o que vou fazer, porque as coisas começam a se
embaralhar, a se complicar no meio do caminho.
Peço vê nia a V. Exª, com todo o res pe i to à Pre si dência da Mesa, a toda a Mesa, aos Senadores da
República, para que possamos esclarecer os fatos.
No meu entendimento, Senador Jader Barbalho, o
Conselho de Ética deve continuar a sua missão, au xiliado pelo Corregedor, e nada impede que o inquérito
administrativo seja reaberto.
As minhas palavras não são contra a Mesa, Sr.
Presidente. V. Exª ressaltou que investigarão os fatos
o Con se lho de Éti ca e o Cor re ge dor; en tão fi quei sem
entender como íamos proceder nesse caso.
Aproveito a oportunidade para comunicar aos
membros do Conselho de Ética que realizaremos a
reunião, as sim que ter mi nar esta ses são, para ou vir o
perito Dr. Molina, da Unicamp, e para decidir o roteiro
dos nossos trabalhos.
Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA – Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Eu pe diria ao Senador Ney Suassuna que me relevasse.
Creio que, mais uma vez, fica claro o contraditório, um dos pilares da democracia. Até quando há
uma con cor dân cia, aca ba se es ta be le cen do uma elevada polêmica, como a que estamos a travar.
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A Mesa esclarece que não entende, em momento algum, que o seu despacho tenha estabelecido qualquer dificuldade à ação do Conselho de Ética
do Senado. Primeiramente, só temos louvores à comissão dos servidores da Casa, que, esgotado o seu
prazo e tendo ouvido dois depoimentos que indicavam Parlamentares no episódio, deu por encerrado o
caso – e o fez corretamente.
Não vejo, portanto, que dificuldade esteja estabelecida. O meu despacho como Presidente não impede, de forma alguma, que o Conselho de Ética
prossiga os seus tra ba lhos. O que re co men dei e re co mendo mais uma vez é por entender que cabe ao
Corregedor estabelecer, de acordo com Resolução
própria, as diligências, e sendo S. Exª membro do
Con se lho de Éti ca, com ele co la bo ra rá, le van do os resultados das diligências que não puderam ser complementadas pela comissão. Não vejo, pois, que prejuízo possa haver. Estamos, na verdade, divergindo
na concordância.
Por isso mes mo, deve o Con se lho de Éti ca pros seguir as suas tarefas e o Sr. Corregedor manter o
meu des pa cho, para ou vir fun ci o ná ri os que ain da não
foram ouvidos e, se considerar conveniente, para ouvir também os Senadores José Roberto Arruda e
Antonio Carlos Magalhães. Isso ocorrerá sem nenhum prejuízo, portanto, das atividades do Conselho
de Ética.
Os meus renovados cumprimentos aos membros da comissão que concluíram os seus trabalhos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem,
para solicitar esclarecimento à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden te, exis te um pro ces so tra mi tan do no Con se lho de
Ética, relatado pelo Senador Roberto Saturnino. O
Corregedor, regimentalmente, é membro do Conselho de Ética. Está V. Exª encarregando o Corregedor
da re a li za ção de diligências. Os resultados dessas di ligências serão encaminhados ao Relator do processo no Conselho de Ética. É isso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Exatamen te. Agra de ço que V. Exª, em um mi nu to ou me nos,
tenha conseguido dar uma melhor interpretação às
minhas palavras.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre sidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Con cedo a palavra a V. Exª.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu es tava temeroso de que, nessa confusão, terminássemos com pouca clareza e não tivéssemos, no final,
um veredicto. Não podemos agora permitir, de maneira nenhuma, que daqui a pouco o painel seja ”autoculpável“, tendo feito a autoviolação. É óbvio que alguém é culpado e é óbvio que temos de chegar ao final. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Con cedo a palavra à nobre Senadora Heloísa Helena, pela
Liderança do PT.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Senadores, no mês passado, no auge
dessa confusão toda, o Senador Paulo Hartung dizia
que a calúnia era uma pessoa que subia no mais alto
prédio de uma cidade com um travesseiro cheio de
pena, abria esse travesseiro e jogava as penas. As
pe nas iam cor rer be cos, ruas e o ven to as le va ria para
os mais di ver sos lu ga res. Aí, quem ia ter de res pon der
à ca lú nia era o ca lu ni a do; ca be ria ao ca lu ni a do ir buscar, em cada beco, em cada rua, em cima de qualquer
prédio cada uma das peninhas que lembravam as
pessoas da calúnia que tinha sido feita.
Sei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que
tenho muitas pessoas queridas, estimadas, respeitadas que estão ajudando a buscar cada uma das peninhas nas ruas, nos becos, em vários lugares, com re lação ao que foi feito contra mim.
Acompanhei, tentando ter muita serenidade, o
pronunciamento do Senador José Roberto Arruda. E
relembrei a minha própria indignação nesta Casa, relem brei mi nhas do res, re lem brei como es tou ten tan do
juntar os caquinhos da alma, relembrei como tenho
tentado dizer aos meus filhos: ”Ora, Sacha e Ian não
sejam corruptos, não participem do covil de ladrões
tolerados deste País, não sonhem com uma casa na
beira do mar, não sonhem com uma viagem que vocês não podem ter, sejam honestos, apesar deste
mundo, deste País ser feito para dar vantagem sempre ao covil dos ladrões tolerados.“
Quero dizer também, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que, apesar de o meu temperamento, diante de todas essas questões, ser muito mais propício a
repetir um velho ditado – vingança é um prato que se
come frio –, eu, depois de 38 anos, sonhei com o meu
pai. Quando meu pai morreu, eu tinha apenas três
meses de idade. So nhei com o meu pai, Luís, re pe tin -
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do a velha frase de Ecle si as tes: ”Tudo tem o seu tem po de ter mi na do, e há tem po para todo o pro pó si to de baixo do Céu“.
É exatamente com esse espírito que tenho pas sado por to dos es ses dias. Qu an do ouvi um jor na lis ta
hoje, no Bom Dia Brasil, dizer que o silêncio me interessava. Não! O silêncio não me interessa. E não me
interessa, não interessa ao Bloco da Oposição, não
interessa ao Senador José Eduardo Dutra, ao Senador Pa u lo Har tung e ao Se na dor Se bas tião Ro cha, Lí deres dos Partidos que estão no Bloco da Oposição.
O silêncio não me interessa, porque quero ver a minha honra e a minha dignidade resgatadas. Não precisaria de muito desta Casa, porque pela minha vida,
a minha dignidade, a minha con di ção de mãe, de mu lher, de trabalhadora e de Senadora pelo Estado de
Alagoas nem precisava que eu viesse a esta tribuna
dar satisfação. Mas faço questão de dizer, a quem
possa ouvir, a quem os condutos auditivos se disponham a ouvir, que o silêncio não me interessa, que
não fazemos par te de ne nhu ma ope ra ção para aba far
esse caso, porque o silêncio não me interessa; quero
ver o caso esclarecido até o fim.
O Senador Eduardo Suplicy dizia que a funcionária chorava ao telefone. S. Exª passou-me o telefone e a fun ci o ná ria ain da cho ra va. Cho rá va mos jun tas,
talvez, eu e ela, e que ro di zer tam bém, Sr. Pre si den te,
que, por uma questão de justiça, apesar de o ato por
ela praticado ter gerado toda essa po lê mi ca, não aceitaremos que a corda arrebente do lado mais fraco,
porque não é justo. Não é justo a essa senhora, que
estava ao telefone chorando, jurando pelos seus filhos que dizia a verdade, que a corda arrebente simples men te do lado dela. E é por isso que a nos sa von ta de – o Se na dor Ra mez Te bet aca bou de di zer – é no
sentido de que estaremos no Conselho de Ética para
garantir todos os procedimentos investigatórios para,
de uma vez por to das, ver mos esse caso es cla re ci do.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Pela
ordem, concedo a palavra a V. Exª. ”Pela ordem“.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É sobre o
”pela or dem“ an te ri or, por que, a dú vi da que le van tei, e
V. Exª deu a res pos ta, é no sen ti do de que tive uma in terpretação diferente da do Senador Pedro Simon.
Então, queria que ficasse bem esclarecido: o
Senador Romeu Tuma, na condição de Corregedor,
fará diligências. Só que existe um processo, no Conselho de Ética, e em curso, re la ta do pelo Se na dor Ro-
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berto Saturnino. Entre essas diligências, inclui ouvir
depoimentos.
Então, nesse sen ti do, que é o en ten di men to que
tive, e que o Senador Pedro Simon teve diferente, en tendo que essas diligências, que são feitas pelo Sena dor Ro meu Tuma – es sas que en vol vam de po i mentos; não outras diligências, mas as que envolvam de poimentos –, seriam feitas concomitantemente no
âmbito do Conselho de Ética.
Quero saber se procede essa interpretação,
porque, se não procede, quero registrar que apóio o
encaminhamento proposto pelo Senador Roberto
Freire, por entender que pode haver superposição ou
repetição de trabalhos, tendo em vista que o Conselho de Ética tem plenas condições de, ao analisar o
processo, aprovar o depoimento de quem quer que
seja. Ora, se esses depoimentos forem tomados sob
a forma de diligência pelo Senador Romeu Tuma e
depois o Con se lho de Éti ca re sol ver ouvi-los tam bém,
teremos aí uma superposição de trabalhos que poderá contribuir para adiar.
Parece-me que a convergência seria assim:
dentre as diligências, aquelas que significarem to mada de depoimentos, até por economia processual, se ri am fe i tas no âm bi to do Con se lho de Éti ca; ou tras se ri am fe i tas pelo Se na dor Ro meu Tuma, que é Mem bro
do Conselho e, portanto, estará na Comissão, tanto
quanto o Relator, fazendo perguntas como qualquer
outro Membro da Comissão.
Gostaria de saber de V. Exª, que disse que a mi nha pri me i ra ques tão re su miu o seu en ten di men to, se
é essa a questão ou não, porque continua a existir
uma divergência de entendimento em relação a mim
e ao Senador Pedro Simon. Se V. Exª entender que
essas diligências se rão fe i tas, pri me i ro, pelo Cor re gedor, para, depois, irem ao Conselho de Ética, quero
registrar que a minha posição é semelhante àquela
que foi proferida pelo Senador Roberto Freire.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, permita-me um esclarecimento?
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Pois
não, Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para es cla re ci mento. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu só queria esclarecer, porque,
desde o primeiro instante, estive no Conselho de Éti ca, e a atividade da Corregedoria não é concorrente
ao Conselho de Ética.
O Conselho de Ética tem o papel de fazer uma
investigação, um inquérito preliminar. Então, todos os
documentos que foram vistos nas apurações, nas co -
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missões especiais designadas e todos os fatos que
circunscrevem o que ocorreu com o painel es tão sendo concentrados num relatório final.
Estou com a advogada do Senado, e faltam um
ou dois depoimentos, que é o contraditório. E a re produção dos fatos que foram apurados pela Unicamp,
que se repita atra vés de fo to gra fi as, para ter um la u do
comprobatório das provas circunstanciais.
Então, é isso que se quer buscar por meio da
Corregedoria, que é uma atribuição sua, determinada
pela Resolução nº 17.
Não se vai fazer nada em concorrência ao Conselho de Ética. Pelo contrário, todo relatório será encaminhado à Mesa, para, depois, ser encaminhado
ao Conselho de Ética. Então, não será necessário repe tir atos de di li gên ci as que não po de rão ser fe i tos no
Con se lho de Éti ca; a Co mis são terá de sair para re a li zá-los. Cabe ao Cor re ge dor fazê-lo, para fa ci li tar o tra ba lho. Por tan to, ela não é con cor ren te; não se tra ta de
um trabalho concorrente, muito menos há superposição ao Conselho de Ética, que é quem vai decidir,
mas é de colaboração e de apoio. Por isso, a Resolução nº 17 criou a Corregedoria.
Não sei se isso esclarece o Senador Ramez Tebet e o Senador Arruda. A Corregedoria está colaborando, vai ”urgenciar“. E o relatório está semipronto
diante de tudo aquilo que já chegou à Corregedoria,
através dos encaminhamentos que a Secretaria fez.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Se nador Romeu Tuma, a Presidência entende que não há,
absolutamente, nenhum prejuízo decorrente das atividades do Conselho de Ética e da Corre ge do ria, que
são dois instrumentosdistintos, re gu la dos por re so luções distintas. Mantenho o seu despacho. Que V. Exª
proceda às diligências que são da competência da
Corregedoria da Casa, que não prejudicarão em
nada as atividades do Conselho de Ética do Senado
Federal.
as
s
A Presidência alerta as Sr e os Sr Senadores
que, logo após esta discussão, passaremos à Ordem
do Dia. É fundamental, portanto, a presença dos Srs.
Parlamentares em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra, como último orador antes da Ordem do
Dia, ao 1º Se cre tá rio da Casa, Se na dor Car los Wil son.
O SR. CARLOS WILSON (Bloco/PPS – PE.
Para uma comunicação. Sem revisão do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, de se jo fa zer ape nas um co mu ni ca do rá pido. É que autorizei hoje a instauração de um processo
administrativo dis ci pli nar, nos ter mos da Lei nº 8.112/90,
para investigar a participação dos servidores do Pro-
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dasen Regina Célia Peres Borges, Ivar Alves Ferreira, Hermilo Gomes da Nóbrega, Heitor Ledur, e do
servidor re qui si ta do pelo Se na do da CEB, que não foi
ouvido pela Comissão de Inquérito, Domingos La moglia de Sales Dias, pela violação do sigilo da votação
secreta registrada no sistema de votação eletrônica
do Senado Federal, no dia 28 de junho de 2000.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Carlos Wil son, co mu ni co a V. Exª que ele já está in ti ma do
a depor amanhã ao meio-dia.
O SR. CARLOS WILSON (Bloco/PPS – PE) –
Estou apenas comunicando uma portaria que assinei
como 1º Secretário.
E designei os servidores do Senado Federal
Paula Cu nha Canto de Miranda, Mário Lúcio Lacerda
de Medeiros e Andréa Pires Isaac Freire para, sob a
presidência da primeira, integrarem a Comissão incumbida de conduzir o processo administrativo disciplinar referido.
Era o comunicado que eu gostaria de fazer à
Casa, Sr. Presidente.
PORTARIA DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
Nº 21, DE 2001
O Primeiro-Secretário do Senado Federal, no
desempenho de suas atribuições regimentais e regulamentares, e à vis ta das con clu sões da Co mis são de
inquérito instituída pelo Ato do Presidente nº 30, de
2001, e pela Portaria do Primeiro-Secretário nº 7, de
2001, cons tan tes do Pro ces so nº 3.129/01-2, resol ve:
I – autorizar a instauração de processo administrativodisciplinar,, nos ter mos da Lei nº 8.112/90, para
investigar a participação dos servidores do Prodasen
Regina Célia Peres Borges, matr. 101, Ivar Alves
Ferreira, matr. 093, Hermilo Gomes da Nóbrega,
matr. 361, e Heitor Ledur, matr. 416, e do servidor da
Ceb Domingos Lamoglia de Sales Dias, à disposição
do Senado Federal, na violação do sigilo da votação
secreta registrada no sistema de votação eletrônica
do Senado Federal, no dia 28 de junho de 2000;
II – designar os servidores do Senado Federal
Paula Cu nha Can to de Mi ran da, matr. 1607, Má rio Lú cio Lacerda de Medeiros, matr. 1688, e Andréa Pires
Isaac Freire, matr. 5325, para, sob a presidência da
primeira, integrarem a Comissão incumbida de conduzir o processo administrativo disciplinar referido.
Senado Federal, 18 de abril de 2001. – Senador
Carlos Wilson, Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Antero Paes de Barros.
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É lido o seguinte:
OF. GSLCAM Nº 50/2001
Brasilia, 17 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que a par tir des ta
data me desligo da Bancada Parlamentar do Partido
dos Trabalhadores, permanecendo sem partido.
Cordialmente, Senador Lauro Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O ofício lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de Lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Antero Paes de Barros.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 65, DE 2001
Acrescenta dispositivos à Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, com o objetivo de isentar da aplicação de penalidades os veículos destinados a socorro
de incêndio e salvamento, os de polícia,
os de fiscalização e operação de trânsito
e as ambulâncias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso VII do art. 29 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescido
das seguintes alíneas e e f:
“Art. 29. .................................................
VII – ......................................................
..............................................................
e) atendidas as condições fixadas neste inciso, não se aplicarão aos veículos as
penalidades e medidas administrativas previstas neste Código para os casos de inobservância às regras gerais de circulação, estacionamento e parada;
f) para efeito da isenção prevista na
alínea anterior, os veículos deverão ser
identificados e cadastrados junto ao órgão
de trânsito competente, na forma estabelecida pelo Contran; (AC)
............................................................."
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O in ci so VII do art. 29 do Có di go de Trân si to Bra sileiro estabelece que “os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de
fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias,
além de prioridade de trânsito, go zam de li vre cir cu lação,estacionamento e pa ra da, quan do em ser vi ço de
urgência e devidamenteidentificados por dispositivos
regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente.” Na seqüência, o Código acrescenta algumas condições, entre as quais a restrição
do uso dos citados dispositivos de identificação às situações de efetiva prestação de serviço de urgência.
Inobstante a lei ter conferido “li ber da de” aos ve ículos desse tipo, quando utilizados em serviço de ur gência, não há, em contrapartida, garantias expressas de que eles não estejam sujeitos a multas e outras penalidades, tal como ocorre com todos os condutores ou proprietários de veículos em geral. Sendo
assim, hospitais, polícias e assemelhados – na pessoa dos condutores ou do proprietário dos veículos
de serviço –, permaneceriam, em princípio, passíveis
de punição como infratores de trânsito.
Lamentavelmente, a imposição de multas a veículos enquadrados nas categorias e condições previstas no inciso VII do art. 29 do Código de Trânsito é
uma realidade. Por força das circunstâncias do serviço, as multas devem-se, predominantemente, à prática de velocidades superiores aos limites regulamentares, as quais são, em geral, apuradas por ins trumentos eletrônicos instalados nas vias os “pardais.”
Se, por um lado, os “par da is” são ex tre ma men te efi ca zes em flagrar motoristas apressados, por outro, não
dispõem de recurso capaz de, por exemplo, captar a
emissão dos sinais sonoros, indicativos da urgência,
exigidos pela lei. Daí porque os registros fotográficos
fornecidos por esses equipamentos não permitem
avaliar as reais circunstâncias em que o veículo estava sendo conduzido.
O que vislumbramos, então, com a presente ini ciativa é evitar que serviços de tamanha relevância
para uma comunidade sejam prejudicados por uma
aplicação distorcida da lei. Tal como se encontra
anun ci a da no in ci so VII do art. 29, era in ten ção do le gislador conferir àqueles veículos condições de circulação e conduta compatíveis com a prestação dos
serviços a que se destinam.
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Para ga ran tir que, nes ses ca sos, as su pos tas in frações cometidas em veículos dessa categoria passem a ser reconhecidas, pela autoridade de trânsito,
como uma contingência da atividade, esperamos
contar com o apoio dos nobres parlamentares.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2001. – Senadora Maria do Carmo Alves
LEGISLAÇÃO CITADA,
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.
....................................................................................
Art 29. O trânsito de veículos nas vias ter restres abertas a Circulação obedecerá às seguintes
normas:
....................................................................................
VII – os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalizacão e
operacão de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulacão, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e
devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alar me so no ro e ilu mi na cão ver me lha intermitente, observadas as seguintes disposicões:
a) quando os dispositivos estiverem acionados,
indicando a proximidade dos veículos, todos os condu to res de ve rão de i xar li vre a pas sa gem pela fa i xa da
esquerda, indo para a direita da via e parando, se ne cessário;
b) os pe des tres, ao ou vir o alar me so no ro, de verão aguar dar no pas se io, só atra ves san do a via quan do o veículo já tiver passado pelo local;
c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de
iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer
quando da efetiva prestação de serviço de urgência;
d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dá com velocidade reduzida e com
os devidos cuidados de segurança, obedecidas as
demais normas deste Código;
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O projeto lido será publicado e remetido à competente, em
decisão terminativa.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes
de Barros.
É lido seguinte:
REQUERIMENTO Nº 199, DE 2001
Re que re mos, nos ter mos re gi men ta is, e se guindo as tradições da Casa, seja apresentado, pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Edmo Edmundo Pinheiro, importante empresário do
Estado de Goiás, ocorrido na madrugada do dia de
hoje, na cidade de Goiânia – GO, com o indispensável envio de mensagem de condolências à família
enlutada.
Justificação
Nascido na cidade de Itaberaí, no Estado de
Goiás, em 9-12-1941, o Sr. Edmo Edmundo Pinheiro
mudou ainda jovem para a capital do Estado, sendo
pioneiro na implantação de indústrias e no fortalecimento do comércio local. Reconhecido pelo seu caráter firme e dedicação ao trabalho, o Sr. Edmo foi respon sá vel pelo de sen vol vi men to de em pre sas sé ri as e
bem estruturadas, distribuídas em diversos ramos do
comércio goiano. Sua gestão frente aos negócios foi
marcada pelo dinamismo, por uma visão moderna de
administração e por uma pos tu ra hu ma ni tá ria no tra to
com sua equipe de trabalho.
Além de empresário, industrial e agropecuarista, foi grande líder na área de desportos, tendo pre sidido o Goiás Esporte Clube e a Fe de ra ção Go i a na de
Futebol.
Ca sa do com Cle o ni ce Men don ça Pi nhe i ro, companheira de longa jornada, deixa três filhos: Edmo
Mendonça Pinheiro, Rosana Mendonça Pinheiro e
Maria das Graças Mendonça Pinheiro.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2001. – Mauro
Miranda, Se na dor – Iris Re zen de, Se na dor – Maguito Vilela, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
votação o requerimento que acaba de ser lido.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes
de Barros.
É lido seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 200, DE 2001
Nos termos do art. 256, § 2º, inciso I, do Regimento Inter no, re que i ro a retirada, em caráter definitivo, do Re que ri men to nº 156, de 2001, de minha au to ria,
em que solicito a tra mi ta ção con jun ta do PLS nº 245, de
2000, com os PLS nºs 122, 131, 198, 223 e 356, de
1999 e 18, 73 e 203, de 2000.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2001. – Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A
Presidência defere o requerimento que acaba de ser
lido.
Os pro je tos vol tam ao exa me das Co mis sões as
quais foram distribuídos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes
de Barros.
É lido o seguinte:

Abril de 2001

§ 1º Anunciada a votação, o Presidente convidará os Senadores a depositarem
os seus votos nas urnas próprias, dando,
em seguida, início à fase de apuração.
§ 2º Verificada a falta de quorum, proceder-se-á na forma do art. 293, VIII, ficando adiada a votação se ocorrer, novamente,
falta de número."
“Art. 297. A votação por meio de esferas obedecerá às seguintes normas:
I – utilizar-se-ão esferas brancas, representando votos favoráveis, e pretas, representando votos contrários;
II – a esfera que for utilizada para exprimir voto será lançada em uma urna e a
que não for usada, em outra que servirá
para conferir o resultado da votação."
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

REQUERIMENTO Nº 201, DE 2001
Em atendimento ao disposto no art. 164 do Regimento Interno, requeiro o desapensamento dos
Projetos de Lei do Senado nºs 131/99 e 18/2000 dos
PLS nºs 122, 198, 223 e 356, de 1999 e 73 e 203, de
2000 com os quais tramitam em conjunto.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2001. – Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O requerimento lido será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos termos no Regimento
Interno.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Antero Paes de Barros.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2001
Altera o Regimento Interno do Senado Federal para estabelecer a forma de
execução das votações secretas.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os arts. 295 e 297 do Regimento Interno
do Senado Federal passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 295. A votação secreta realizar-se-á por meio de esferas, salvo nas eleições.

Justificação
Os fatos recentes envolvendo o painel eletrônico de votações do Senado Federal vem demonstrar a
total inconveniência da realização de votações secretas utilizando o equipamento.
O painel foi projetado, exa ta men te, para per mi tir
a identificação dos votos dos Senhores Senadores,
uma vez que a votação ostensiva é, como não poderia deixar de ser, a regra para as deliberações de todas as Casas Legislativas. Assim, na verdade, a utilização do sistema para as votações secretas representará, sempre, uma exceção às suas rotinas normais, restando, em todas as ocasiões, uma dúvida
sobre a inviolabilidade dos votos.
Adite-se que, do ponto de vista prático, não há
qual quer pro ble ma na uti li za ção de sis te mas ma nu a is
nas raras votações secretas que têm lugar nesta
Casa, considerando a sua dimensão numérica. A
contagem de votos dentro de colégio eleitoral de 81
integrantes será sempre rápida e pouco controversa,
como, aliás se demonstra quando se utilizam cédulas
no processo.
Desta forma, estamos apresentando a presente
proposição visando retirar a previsão da utilização do
sistema eletrônico nos processos de votação secreta
no Senado Federal, tendo a certeza de que essa pro vidência servirá para aumentar a credibilidade das
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decisões desta Casa, espancando, de vez, dúvidas
porventura existentes sobre elas.
Sala das sessões, 18 de abril de 2001. – Senador Lúcio Alcântara.
LEGISLAÇÃO CITADA
Regimento interno do Senado Federal.
....................................................................................
CAPÍTULO XIII
Da Apreciação das Proposições
Art. 295. A votação secreta realizar-se-á pelo
sistema eletrônico, salvo nas eleições.
§ 1º Anun ci a da a vo ta ção, o re si den te con vi da rá
os Senadores a acionarem o dispositivo próprio, dan do, em seguida, início à fase de apuração.
§ 2º Ve ri fi ca da a fal ta de quorum, pro ce der-se-á
na for ma do art. 293, VIII, fi can do adi a da a vo ta ção se
ocorrer, novamente, falta de número.
....................................................................................
Art. 297. A votação por meio de esferas realizar-se-á quando o equipamento de votação eletrônico não estiver em condições de funcionar, obedecidas as seguintes normas:
I – utilizar-se-ão esferas brancas, representando votos favoráveis, e pretas, representando votos
contrários;
II – a esfera que for utilizada para exprimir voto
será lançada em uma urna e a que não for usada, em
ou tra que ser vi rá para con fe rir o re sul ta do da vo ta ção.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O
projeto lido será publicado e, em seguida, ficará sobre a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 401 do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Antero Paes de
Barros.
É lido o seguinte:
Brasília, 16 de abril de 2001
Exmº Sr. Presidente,
Com os meus cordiais cumprimentos, valho-me
deste para indicar o nome do nobre Senador Fernando Ma tu za lém, como su plen te, para com por a Co mis são Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a Me di da
Provisória nº 2.080-61, que ”ins ti tui o Có di go Flo res tal
e dá outras providências“.
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Na oportunidade, renovo-lhe os meus protestos
de consideração e apreço.
Senador Leomar Quintanilha, Líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Passa-se à Ordem do Dia Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 14, DE 2001
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 175, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 14, de 2001 (nº 61/99,
na Casa de origem), que dispõe sobre o
crime de assédio sexual e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania).
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A Relatora é a Senadora Heloísa Helena. O relatório será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Antero Paes de
Barros.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 172, DE 2001
Da Comissão de Constituição e
Justiça sobre o Projeto de Lei da Câ mara nº 14, de 2001, que dispõe sobre o crime de assédio sexual e dá outras providências.
Relatora: Senadora Heloísa Helena
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2001, da
Deputada Iara Bernardi (PT – SP), altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Pe nal), in clu in do o as sé dio se xu al en tre os cha ma dos
”cri mes con tra os cos tu mes e a li ber da de se xu al“ (es tupro, atentado violento ao pudor e posse sexual mediante fraude).
O assédio sexual é definido no projeto como
“constranger alguém com o intuito de obter vantagem
ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente
de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou
função“. A pena prevista é de detenção de 1 (um) ano
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a 2 (dois) anos. Incorre na mesma pena quem cometer o crime prevalecendo-se de relações domésticas,
de coabitação ou de hospitalidade; ou com abuso ou
violação de dever inerente a oficio ou ministério.
Na Câmara dos Deputados, o projeto tramitou
em regime de urgência devido à aprovação de requeri men to de li de ran ças, e re ce beu pa re cer em ple ná rio,
em substituição à Comissão de Constituição, Justiça
e Redação. A proposta foi aprovada contra o voto do
deputado Mar cos Ro lim (PT–RS), que não con cor dou
com as penas previstas no substitutivo.
Enviado ao Senado Federal para revisão, nos
termos do caput do art. 65 da Constituição Federal e
do art. 134 do Regimento Comum, veio à apreciação
desta Comissão de Constituição e Justiça.
II – Análise
O projeto de lei que ora examinamos nesta Co missão é fru to de in ten sa dis cus são de pes so as, en tidades e organismos envolvidos no movimento feministabrasileiro. Essa discussão começou ainda na le gislatura passada e se consubstanciou num projeto
apresentado pela então Deputada Marta Suplicy, que
foi arquivado ao término do seu mandato.
A reapresentação do projeto pela Dep. Iara Ber nardi e o empenho da bancada feminina do Congresso Na ci o nal em vê-lo apro va do con fir mam sua im por tância para a sociedade brasileira como um todo e
principalmente para um contingente enorme de mulheres, vítimas deste tipo de violência em nosso país.
A par tir de sua trans for ma ção em lei, os agres so res fi carão finalmente sujeitos a penalidades, o que até
hoje era extremamente difícil de acontecer.
A esse respeito, é preciso que fique claro para
todos que a pena de detenção não implica reclusão
(pena de prisão em regime fechado). A detenção
pode ser cumprida em regime aberto, semi aberto ou
em sistema de pena alternativa, com prestações de
serviços à comunidade, conforme determina o Có digo Penal e a Lei nº 9.714/98, que o altera.
Referida Lei determina que as penas restritivas
de direito (assim consideradas as penas sob a forma
de prestação pecuniária, perda de bens e valores,
prestação de serviço à comunidade ou a entidades
públicas, interdição temporária de direitos e limitação
de fim de semana, substituem as privativas de liberdade (ou seja, de reclusão) sempre que estas últimas
não forem superiores a 4 (quatro) anos e o crime não
for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou se o crime for culposo. Também terão direito à substituição os réus não reincidentes em crimes dolosos e
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aqueles cuja cul pa bi li da de, con du ta so ci al e personalidade indicarem que a mesma seja suficiente.
Ainda que concordemos que não é unicamente
com a promulgação de uma lei que se combaterá o
assédio, posto que são indispensáveis campanhas
educativas orientadas a promover o respeito mútuo
entre as pessoas, consideramos que a aprovação
des ta ini ci a ti va cons ti tu i rá um pas so im por tan te no reconhecimento de que tal conduta é socialmente censurável e inaceitável.
Cabe res sal tar ain da que o pro je to em tela con fi gura como crime de assédio sexual aqueles onde alguém, utilizando-se de ascendência sobre a vítima,
tenta obter favores sexuais, contra a sua vontade. Ë
precisamente o caráter não desejado e impositivo
que distingue o assédio das interações afetuosas ou
re la ções con sen su a is que po dem sur gir den tro de um
contexto de trabalho, salas de aula, consultórios médicos ou residências particulares.
A proposta aprovada na Câmara criminaliza o
assédio independente do sexo do agente e da vitima.
Contudo é necessário reconhecer que a imensa maioria dos casos de assédio se dá contra mulheres, cometida por homens. Pesquisa realizada em fevereiro
de 2001 pela Secretaria da Mulher da Força Sindical
bus cou des co brir qual o pro ble ma que mais pre o cu pa va as trabalhadoras de todo o país no ambiente de
tra ba lho. Assé dio e vi o lên cia se xu al apa re cem em segundo lugar, atrás apenas de valor e igualdade salarial.
A Conferência Internacional de Direitos Humanos, eralizada em Viena, em 1993, reconheceu a especificidade dos direitos das mulheres e as obrigações do Estado em proteger e promover esses direitos, incluindo o direito a viver livre da discriminação e
da violência. Entretanto, conforme assinalam a Douto ra em Fi lo so fia do Di re to Sil via Pi men tel (PUC – SP)
e a ad vo ga da Va lé ria Pand ji ar ji an (CLADEM – Bra síl),
a maioria dos mecanismos e sistemas de defesa dos
direitos humanos se desenvolveu e foi implementada
com base em um modelo mas cu li no e, até hoje, o sis tema de direitos humanos não inclui, de forma adequada, as experiências e circunstâncias que são pró prias das mulheres, O assédio sexual é um caso
exemplar dessa realidade.
Para as juristas acima citadas, a cultura patriarcal e machista, ainda imperantes na sociedade, dificulta sobremaneira o reconhecimento do assédio
como uma discriminação e violência contra a mulher.
Isso vale tanto para aquele que assedia quanto para
aquela, no caso, que é assediada. A falta de um melhor e maior debate sobre o tema no campo cultural e
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legal tem tomado ainda mais difícil o reconhecimento
de que o assédio sexual perpetua as relações de poder historicamente desiguais estabelecidas entre homens e mulheres.
Pensemos um pouco em nosso país, onde há
uma perversa tendência a naturalização do assédio.
O historiador Ronaldo Vainfas, em brilhante ar tigo intitulado Moralidades Brasílicas, aponta para a força
que tem como modelo explicativo da sociedade brasile i ra o pa ra dig ma da casa-gran de, ce le bra do so bre tudo por Gilberto Freyre. Tal modelo, afirma, tende a
adocicar os rigores da es cra vi dão co lo ni al e a ne gar o
preconceito racial dos portugueses.
Freyre identifica no colonizador português uma
tendência a miscibilidade que se revelaria, antes de
tudo, no plano sexual. Ao seu ”encontro“ com as índias
ter-se-ia se gui do o en la ce com as ne gras, de po is com
as mu la tas, e as sim te ria se for ma do o povo bra si le i ro,
compensando-se a precariedade da vida no trópico
pelo adocicamento das relações entre diferentes cul turas.
Vainfas considera que tal encontro implicou sobretudo em relações de poder que não excluíam a violência física e, no limite, o estupro. Alfredo Bosi, outro
grande historiador brasileiro, em seu livro Dialética da
Colonização, afir ma que a li bi do do con quis ta dor te ria
sido antes falocrática do que democrática, na medida
em que se exercia quase sempre em uma só dimensão, a do contato físico.
SegundoVainfas, acostumados a ver nos escravos bens pessoais, os senhores, mesmo que pobres,
estendiam seu senhorio à esfera sexual, de maneira
que não seria exagero dizer que a escravidão não
raro implicava a possibilidade de concubinato. Nas
Constituições do sínodo baiano de 1707, contudo, a
Igreja considerava como concubinato apenas o fato
de um homem manter em sua casa alguma mulher
que dele engravidasse, não sendo com ela casada e
desde que a mesma fosse livre. Reconhecia-se, assim, tacitamente, o direito de os senhores engravidarem, com plena liberdade, as escravas da casa.
Ou seja, ao tão festejado padrão pluriétnico de
nossa formação como nação, não faltaram as humilhações das mulheres, os estigmas raciais de todo o
tipo e a violência física combinada à exploração da
mi sé ria. Dos qui nhen tos e um anos de nos sa his tó ria,
quase quatrocentos foram marcados pela escravidão
e pela coisificação do inferior hierárquico, sobretudo
da mu lher. A es cra vi dão aca bou le gal men te a ape nas
cento e treze anos, mas a tradição de brutalidade e
arrogância das classes dominantes deste país per-
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manece presente, impregnando nossa vida política,
social e privada. Daí, repito, a importância histórica
que representará a aprovação do presente projeto.
É importante assinalar que já são muitos os países que reconheceram o problema do assédio sexual
e adotaram medidas de todo tipo para reprimi-lo. No
México, por exemplo, está tipificado no Código Penal,
enquanto que na Espanha foi incluído no Código de
Trabalho e nas regulações do Código Civil. Na União
Européia, o Conselho de Ministros fez uma convocação aos países-membros para que harmonizem suas
legislações sobre a chantagem sexual no emprego e
exor tou as au to ri da des na ci o na is de cada país a ado tar uma definição legal para o assédio sexual, de ma neira que as vítimas e tal prática contem com uma
base legal a qual recorrer para apresentar suas queixas. Da mesma forma, Austrália, Alemanha, Irlanda,
Nova Zelândia, Suécia e Estados Unidos, entre outros, adotaram instrumentos legais para combater o
problema.
Não esqueçamos, fi nal men te, que o as sé dio se xual é uma forma de vi o lên cia e agres são que vi o la os
direitos humanos, sobretudo das mulheres. Neste
sentido, vale a pena lembrar que o Brasil já ratificou
dois im por tan tes ins tru men tos in ter na ci o na is de de fesa dos direitos da mulher:
A Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a
Mulher – CEDAW, aprovada em 1979 – fundamenta-se na dupla obrigação dos Estados em assegurar a igualdade entre homens e mulheres e eliminar a discriminação
contra a mulher no exercício de seus direitos civis e políticos, econômicos, sociais e
culturais, tanto na esfera pública como na
privada, com destaque para a igualdade de
condições e oportunidades no mundo do
trabalho. O Comitê que monitora o cumprimento da Cedaw pelos Estados estabeleceu
nas suas recomendações gerais que “o assédio sexual afeta seriamente o direito à
igualdade no emprego”.
A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher, mais conhecida como Convenção
de Belém do Pará, de 1994 – considera legalmente a violência contra a mulher como
uma violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais; reconhece a categoria “gênero” como causa da violência; define em que consiste o “direito a uma vida li-
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vre de violência”, incluindo a discriminação;
visibiliza a violência sexual e psicológica e
considera o âmbito público e privado como
espaços de ocorrência de atos violentos
contra a mulher, incluindo o mundo do trabalho. A Convenção de Belém do Pará, em
seu artigo 20, alínea b, determina que a violência contra a mulher inclui a violência fí sica, sexual e psicológica, especificamente
incluindo o assédio sexual no local de trabalho.
Chamo a atenção que, ao ratificar a Cedaw e a
Convenção de Belém do Pará, o Estado brasileiro
se comprometeu a adotar uma série de políticas e
medidas de prevenção, punição e erradicação da
discriminação e violência contra a mulher, no âmbito
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
A Organização Internacional do Trabalho (OIT)
tem também avançado no debate sobre o tema, a
partir de uma realidade mundial sofrida por muitas
mulherestrabalhadoras. O as sé dio se xu al, se gun do a
entidade, viola o direito das trabalhadoras à segurança no trabalho e à igualdade de oportunidades; pode
criar condições de trabalho prejudiciais ao seu
bem-estar físico e psicológico; interfere no ambiente
de trabalho ao criar uma atmosfera que fragiliza e
des mo ra li za a mu lher tra ba lha do ra. Além dis so, quando ig no ra do, o as sé dio se xu al pode ter alto cus to para
as empresas em termos de diminuição da produtividade, de alto nível de faltas ao trabalho entre mulheres afetadas, falta de continuidade no trabalho por licen ças mé di cas, tre i na men to de novo pes so al, etc.; e
pode afetar a imagem pública da empresa e diminuir
os lucros devido à possibilidade de ações judiciais, o
que acarreta também custos legais.
Pimentel e Pandjiarjian ressaltam, com acuidade, que o assédio sexual é um problema que serve
para ilustrar a perversa tensão entre globalização
econômica e globalização jurídica. Se as resoluções
acima analisadas demonstram a existência de um
processo de reconhecimento jurídico internacional
dos direitos à não discriminação e violência sexual no
campo das re la ções do tra ba lho, ao mes mo tem po há
uma precarização das relações de emprego – com
ris co de de sem pre go e su bem pre go – de cor ren tes da
economia globalizada, o que faz com que muitas mu lheres se submetam, consciente ou inconscientemente, ao assédio sexual e outras formas de desrespeito no local de trabalho como forma de garantia de
sua sobrevivência e de seus familiares.

Abril de 2001

Concluo este parecer me congratulando com a
Deputada Iara Bernardi, a Prefeita Marta Suplicy e
toda a bancada feminina do Congresso Nacional.
Confio na aprovação imediata e urgente deste projeto, para que possamos garantir de uma vez por todas
que o assédio sexual nunca mais manchará a reputação dos vitimados, e sim dos agressores.
Todos concordamos que a solução do problema
pas sa por uma edu ca ção, ou re e du ca ção, que en si ne
o respeito mútuo entre ambos os sexos. Este projeto,
tenho certeza absoluta, pretende ser um primeiro
passo nesse processo.
III – Voto
Em virtude das considerações expostas, o voto
é pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 14,
de 2001.
Sala da Co mis são, 18 de abril de 2001. – Bernardo Cabral, Presidente – Heloisa Helena, Relatora.
PLC Nº 14, DE 2001
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2001. – Bernardo Cabral, Presidente – Heloisa Helena, Relatora – Bello Parga – José Eduardo Dutra – Antonio
Carlos Magalhães – Romero Jucá – Alvaro Dias –
Nilo Teixeira Campos – Iris Rezende – Jefferson
Péres – Gerson Camata – Maguito Vilela – Amir
Lando.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O parecer conclui favoravelmente. Cópias do referido encontram-se à disposição das Sras e dos Srs Senadores em suas bancadas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
discussão do projeto.
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.
Em discussão o projeto, em turno único.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Para
discutir, concedo a palavra à Relatora, Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si dente, Sras e Srs Senadores, este projeto, de autoria da
Deputada Iara Bernardi, foi reapresentado. Anteriormente apresentado pela então Deputada e hoje Pre-
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feita de São Paulo, Marta Suplicy, e pela Deputada
Maria Laura, do Distrito Federal.
É um projeto extremamente importante, e é necessário que seja dito logo no início que, embora saiba que nenhum Senador faria uma interpretação tão
simplória que chegasse a pensar que o projeto diz
uma coisa diferente, e como tenho recebido muitos
e-mails, alguns deles contrários ao projeto, deve-se
fazer a caracterização de que o projeto, de fato, não
impede flores, poesia ou carinho. O projeto não trata
disso.
O projeto não impede que mulheres, senhoras,
donas de seu próprio destino, que se vejam no direito
de seduzir ou ser seduzidas, conforme sua vontade,
deixem de fazê-lo, desde que o façam de uma forma
amorosa, respeitosa, carinhosa. O projeto traz algo
que merece consideração, pois impede e condena
uma prática impositiva, autoritária, cruel, de alguém
que se aproveita de sua condição de superioridade
para, usando a inferioridade hierárquica de outra, fazer valer apenas a sua vontade. Isso quer seja em
casa, nos templos, nas ruas ou no trabalho.
O projeto define o assédio sexual como: constranger alguém com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de
sua condição de superiorhierárquico ou ascendência
ine ren tes ao exer cí cio do car go, em pre go ou fun ção.
A pena pre vis ta é a de ten ção de um a dois anos.
Incorre na mesma pena, quem cometeu o crime prevalecendo-se de relações domésticas, coabitação,
hospitalidade, ou com abuso ou violação de dever
inerente a ofício ou ministério.
É muito importante também, até porque existe
um grande debate sobre a questão da política carcerária, sobre o sistema prisional, sobre os projetos de
reeducação e de penas alternativas, deixar claro que
esse projeto determina que a pena de detenção não
im pli ca re clu são, pena de pri são em re gi me fe cha do.
A detenção pode ser cumprida em re gi me aberto, semi-aberto, ou em sistema de pena alternativa,
com prestação de serviço à comunidade, conforme
determina o Código Penal e a Lei nº 9.714, de 1998.
A referida lei determina que as penas restritivas de
direito, assim consideradas as penas sob a forma de
prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou entidades pú blicas, interdição temporária de direitos e limitação de
fim de semana, subs ti tu em as pri va ti vas de li ber da de,
ou seja, de reclusão, sempre que essas últimas não
forem superiores a quatro anos e o crime não for co-
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metido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou
se o crime for culposo.
Também terão direito à substituição os réus
não-reincidentes em crimes dolosos e aqueles cuja
culpabilidade, conduta social, personalidade indicarem que a mesma seja suficiente. Ainda que concordemos que não é unicamente com a promulgação
que se combaterá a perversidade, a crueldade, a sujeira do assédio sexual, posto que são indispensáveis
campanhas educativas orientadas a promover o respeito mútuo entre as pessoas, consideramos que a
aprovação dessa iniciativa, que, de fato, já foi da Deputada Marta Suplicy, hoje Prefeita de São Paulo, da
Deputada Federal Maria Laura, da Deputada Iara
Bernardi e de toda a Bancadafeminina do Congresso
Nacional. Fizemos um grande esforço para possibilitar o re gi me de ur gên cia. A Ban ca da fe mi ni na do Congresso Nacional, em articulação com o Presidente da
Casa, Senador Jader Barbalho, possibilitou que, por
meio de um acordo de Lideranças, fizéssemos algo
que não é costume da Casa, qual seja, estabilizar o
regime de urgência antes dos pareceres das comissões, no sentido de que nós pudéssemos garantir a
aprovação dos projetos discutidos na Semana da
Mulher.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
V. Exª me concede um aparte?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte a V. Exª, Senador José Eduardo
Dutra.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Serei rápido, Senadora Heloísa Helena. Eu gostaria
apenas de reafirmar nosso apoio a esse projeto e fazer um comentário: V. Exª registrou a iniciativa da
De pu ta da Iara Ber nar di, da Mar ta Su plicy e da Ma ria
Laura.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Também há o substitutivo do Deputado Marcelo
Déda, hoje prefeito de Aracaju.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Não era esse, eu nem sabia.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Mas foi S. Exª quem apresentou o substitutivo e proporcionou o acordo.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Então valeu esse registro. Eu gostaria de dizer que a
nossa companheira Benedita da Silva, quando era
Senadora, havia apresentado também um projeto
nessa direção de criminalizar o assédio sexual, mas,
como o projeto não recebeu parecer de nenhuma comissão enquanto S. Exª estava aqui, na Legislatura
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pas sa da, e S. Exª não con ti nu ou no Se na do, o pro je to
acabou sendo arquivado. Era esse o registro que eu
queria fazer. O projeto de iniciativa da companheira
Benedita da Silva estava aqui no Senado na Legislatura passada.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) – É
absolutamente necessário esse registro do meu Líder, José Eduardo Dutra.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – V. Exª
me concede um aparte?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Senador Paulo Hartung, ouço V. Exª.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – Senadora Heloísa Helena, eu gostaria, antes de mais
nada, de parabenizar a Bancada feminina do Congres so Na ci o nal, a do Se na do e a da Câ ma ra dos De putados, porque sei – fui convidado no dia – que esses projetos estão na pauta hoje frutos da militância
da Bancada feminina no Congresso Nacional.
Diga-se de pas sa gem, Ban ca da fe mi ni na que, em ter mos nu mé ri cos, é mu i to pe que na, mas, em ter mos de
atuação, muito significativa. Tem trazido para a agenda de trabalho do Senado e da Câmara projetos importantíssimos. Eu destaco o trabalho da Deputada
Federal do Espírito Santo Rita Camata, que já conseguiu tra zer para a agen da te mas da ma i or im por tân cia
para o nosso País e que acabaram sendo discutidos
por todo o Congresso. Em relação à prática do assédio sexual e a sua transformação em crime, quero
aqui expressar a posição não só minha, mas do meu
Partido, o PPS. É importante que os Partidos falem a
respeito do tema, até porque somos uma sociedade
de tradição muito patriarcal em que a presença do
machismo é muito forte. Penso que é um avanço que
a sociedade brasileira consegue nesse momento e
te nho cer te za de que esse pro je to será apro va do aqui
por to dos os Par la men ta res e por to das as Ban ca das.
Faço este registro, pegando carona no pronunciamento de V. Exª, para deixar con sig na da a po si ção do
meu Partido, o PPS. Muito obrigado.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agradeço o aparte de V. Exª. É extremamente importante lembrar a participação da Deputada Rita Camata em momentos tão importantes da vida do Parlamento, muito especialmente em relação à atenção da
criança e do adolescente em nosso País.
O Sr. Gerson Ca ma ta (PMDB – ES) – Se na do ra
Heloísa Helena, permite um aparte?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pois não, Senador Gerson Camata.
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O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Primeiro
agradeço a re fe rên cia do Se na dor Pa u lo Har tung e de
V. Exª. De po is que ro cum pri men tá-la, e já o fiz hoje na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pelo
brilhantismo do seu parecer. Eu já estava a favor do
projeto mas o seu parecer tiraria qualquer dúvida e ti rou de todos, foi aprovado por unanimidade. E dizer
que estou estendendo aqui, repetindo as palavras do
Paulo Har tung, não só o apo io ao pri me i ro mas a essa
tríade de projetos que vão entrar agora e que são importantes. Merecem cumprimento não só a Bancada
feminina mas também as mulheres brasileiras, que
conseguiram um avanço extraordinário pela militância tão forte, como o Paulo Hartung registrou, dessas
va lo ro sas mu lhe res que es tão aqui no Con gres so Na cional. E dizer até que precisamos de mais Senadoras e mais Deputadas. Mas di zer que esse pro je to que
dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica
quan do ocor re a ope ra ção de cân cer de mama é tam bém importante, porque as camadas mais ricas têm
esse aces so e as mais po bres não ti nham, vão pas sar
a tê-lo a par tir de ago ra, e a obri ga to ri e da de de a po lí cia comunicar à mulher que ela tem o direito, não é
obrigada – já ouvi al guns co men tá ri os so bre obri gar a
mulher – ela tem o direito, na rede pública, de optar
pelo aborto no caso de estupro. São três importantíssimos projetos, um avanço extraordinário, e cumprimento V. Exª pelo brilhantismo do seu relatório.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Hoje tivemos uma oportunidade muito grande na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob a
Presidência do Senador Bernardo Cabral, de fazer
um grande debate sobre todo o processo colonial e,
portanto, so bre o pa pel da mu lher há mu i to tem po. Foi
algo, sem dúvida,extremamente importante termos a
possibilidade de dis cu tir essa he ran ça co lo ni al – o Senador Lauro Campos fala muito da herança colonial
em re la ção às ques tões eco nô mi cas. Ti ve mos a oportunidade de promover um grande debate sobre a his tória da vida privada, sobre a sexualidade humana, o
papel hierarquizado perversamente entre homens e
mulheres na nossa sociedade e sobre a relevante
possibilidade de estabelecermos a todo momento
ações concretas, ágeis e eficazes para que, modificando a Legislação, proporcionemos igualdade entre
homens e mulheres. Evidentemente, uma sociedade
jus ta, igua li tá ria e fra ter na só se cons trói com ho mens
e mu lhe res de bra ços da dos. Mas não po de mos ace i tar o manto da hipocrisia que faz parte dos discursos
oficiaissegundo os quais homens e mulheres são ab solutamente iguais pelas normas estabelecidas em
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sociedade, embora, de fato, não o sejam. Há essa hi erarquia perversa, à qual, cada vez mais, de forma
anônima, as mulheres do Brasil têm resistido. Existem tam bém mu lhe res que tal vez nem te nham a opor tunidade de sentar nas cadeiras do Parlamento, mas
que são ma ra vi lho sas e, to dos os dias, der ru bam o gi gante, engolem seus próprios medos, renascem a
cada dia para que pos sa mos, de fato, um dia cons tru ir
uma sociedade justa, igualitária e fraterna.
O Sr. Lau ro Cam pos (Sem Partido – DF) – Per mite-me V. Exª um aparte, eminente Senadora Heloísa Helena.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pois não, ilustre Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos (Sem Partido – DF) – Senadora Heloísa Helena, estou perfeitamente satisfeito
e, como sem pre, en can ta do com a ex po si ção de V. Exª.
Gostaria apenas de fazer uma sugestão para um mo mento futuro de reflexão. Considero que seria útil
acrescentar um pa rá gra fo a esse pro je to, di zen do que
a pena atri bu í da ao as sé dio se ria au men ta da em 50%
se do assédio resultar uma relação incestuosa. O incesto, principalmente o doméstico, tem aumentado
muito e eu acho que seria o momento de apená-lo
com mais rigor.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Senador Lauro Campos, agra de ço o apar te de V. Exª.
A preocupação de V. Exª com relação às chamadas
relações domésticas, coabitação ou hospitabilidade
estão previstas. O projeto se destina a superar o ”padrão de moralidade“, muitas vezes discursado por
muitos, mas no ambiente privado ou nas casas, nos
templos ou nas ruas, ou no ambiente de trabalho,
acaba sendo um mecanismo de coação. A preocupação de V. Exª está prevista no projeto da Deputada
Iara Bernardi.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Permite-me V. Exª um aparte, Senadora Heloísa Helena?
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Ouço V. Exª com prazer, Senadora Marluce Pinto.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Senadora
Heloísa Helena, com mu i to pra zer faço este apar te ao
pronunciamento de V. Exª. Além do projeto sobre assédio sexual, do qual V. Exª é Relatora, aprovamos
hoje na Comissão de Assuntos Sociais um projeto
que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora de mama por planos e seguros pri vados de assistência à saúde, nos casos de mutilação
decorrente de tratamento de câncer. Há apenas duas
semanas, estivemos no gabinete do Presidente do
Senado, Senador Jader Barbalho, e solicitamos que
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os três projetos aprovados na Câmara dos Deputados fos sem apre ci a dos aqui no Se na do em re gi me de
urgência urgen tís si ma. Nes te mo men to, V. Exª discute o projeto aqui no plenário e, brevemente, apreciaremos os outros dois. Essa é uma medida de alto alcance para o nosso trabalho como Parlamentar no
Congresso Nacional. Temos de agradecer não só ao
nosso Presidente, mas também a todos os membros
das Co mis sões e ao Ple ná rio, por que so mos mi no ria.
Se não fosse a compreensão dos nossos colegas, os
nossos projetos não seriam aprovados.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Agra de ço o apar te de V. Exª, Se na do ra Mar lu ce Pin to.
Como disse anteriormente, além da participação da Presidência da Casa e das Comissões, foi de
fundamental importância a unidade de toda a Bancada feminina, independente da filiação partidária, da
con cep ção ide o ló gi ca, pro gra má ti ca e in di vi du al. Tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, o esforço foi coletivo.
Como V. Exª e o Se na dor Pa u lo Har tung lem bra ram, é claro que ainda somos poucas. Às vezes, pre cisamos até ser mais ferozes para nos fazer respeitar.
Ainda so mos pou cas, em bo ra se ja mos ma i o ria da população e responsáveis diretas – quase que agüentando a outra parte da população, que são os homens. Embora seja justa a nossa pequena participação, é fundamental registrar o esforço gigantesco feito pela Bancada feminina na Câmara dos Deputados
e no Senado para que pudéssemos aprovar este importante projeto.
É evi den te que to dos têm aces so ao pa re cer. Di versos lugares do mundo – México, Austrália, Alemanha, Irlanda, Nova Zelândia, Suécia, Estados Unidos
– e várias convenções adotaram instrumentos legais
para combater o problema. A Convenção sobre a Eli mi na ção de to das as For mas de Dis cri mi na ção con tra
a Mulher, aprovada em 1979, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
Contra a Mulher, mais conhecida como Convenção
de Be lém do Pará, em 1994, e a Orga ni za ção Inter na cional do Tra ba lho tam bém ado ta ram os mes mos ins trumentos legais.
Sr. Presidente, gos ta ria ain da de re gis trar a par ticipação das entidades que lutaram muito para que
este projeto fosse definitivamente aprovado e, também, a participação de mulheres extremamente importantes no campo de Direito, como a Doutora em
Filosofia do Direito, Silvia Pimentel, da PUC de São
Paulo, e a Advogada Valéria Pandjiarjian, do Cladem
do Brasil.
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Esse trabalho não foi feito isoladamente pela
Deputada Iara Bernardi ou por qualquer outra Deputada ou Senadora. Foi um trabalho coletivo e solidário, que várias entidades se predispuseram a discutir,
para que pu dés se mos, de fi ni ti va men te, apro var o projeto.
O parecer é favorável, tendo sido aprovado por
unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. É fundamental que o povo brasileiro entenda que o projeto não impede flores, carinho, poesia nem impossibilita que nenhuma mulher, senhora
do seu próprio destino, possa seduzir ou ser seduzida, desde que de forma amorosa, respeitosa, carinhosa. O projeto tem algo fundamental: impedir, con denar essa prática maldita, impositiva, autoritária,
cruel de pessoas que se aproveitam da sua superioridade hierárquica para usar a inferioridade do outro e
fazer valer apenas o seu desejo, a sua vontade.
É só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, pelo prazo
máximo de dez minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, também quero homenagear a Deputada Iara Bernardi, do PT de São Paulo, ela, que é de Sorocaba; a
ex-Deputada Maria Laura, do Distrito Federal, também do PT; a ex-Deputada Marta Suplicy, hoje prefeita de São Pa u lo, que ha via dado en tra da a este pro je to; e, também, à ex-Senadora Benedita da Silva, no
tempo em que estavam aqui, na Legislatura passada.
Trata-se de uma medida de extraordinária importância do ponto de vista qualitativo, sobretudo para as
mulheres. Noventa e nove por cento dos casos de as sédio sexual normalmente registrados são contra as
mulheres e 1%, contra os homens.
A Deputada Iara Bernardi me promete também
fazer algo para a proteção dos homens, que, ainda
que em bem menor pro por ção, são ob je to de as sé dio.
É preciso assinalar que o assédio, portanto, passa a
ser cri me por esta lei. Em mu i tos pa í ses, a lei já o de fi ne como crime.
O assédio é definido como constranger alguém
com o in tu i to de ob ter van ta gem ou fa vo re ci men to sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de
superior hierárquico ou ascendência inerentes ao
exercício de emprego, cargo ou função.
Como a pena prevista é de um a dois anos, está
justamente no caso em que pode ser transformada ou
cumprida em regime aberto, semi-aberto ou no sistema de pena alternativa com prestações de serviços à
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comunidade, conforme determina o Código Penal e a
Lei 9.714/98, que o altera.
A referida lei determina que penas restritivas de
direito, assim consideradas as penas sob forma de
prestação pecuniária, perda de serviços e valores,
prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, interdição temporária de direitos e limitação
de fim de semana, substituem as privativas de liberdade, como a de reclusão, sempre que essas últimas
não forem superiores a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
ou se o crime for culposo. Também terão direito à
subs ti tu i ção os réus não reincidentes em cri mes do losos e aqueles cuja culpabilidade, conduta social e
personalidade indicarem que a mesma seja suficiente.
É preciso assinalar que pesquisa realizada pela
OIT, em 1997, sobre a mulher brasileira indica que
52% das trabalhadoras já foram vítimas de assédio.
Não é à toa, portanto, que a Organização Internacional do Tra ba lho con si de ra mu i to im por tan te essa de finição de crime de assédio como uma medida protetiva da mulher no trabalho.
Agora, Sr. Presidente, concluindo,ressalto a im portância da realização de campanhas preventivas
que devam ser feitas, sobretudo nas empresas, pelos
sin di ca tos, pe los di ver sos ór gãos, para se de fi nir isso,
com clareza, para que todos os homens, todos os se res humanos estejam cientes do mal que pode proporcionar o assé dio se xu al e de como isso agora está
definido em lei. E que haja os mecanismos de defesa
à mu lher quan do esta faz a de nún cia, pois, mu i tas ve zes, de vítima, ela acaba-se tornando ré, e isso precisa ser evitado.
Portanto, somos a favor do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, en cerro a discussão.
Em votação o Projeto de Lei da Câmara nº 14,
de 2001.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr. Pre si dente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presidência pror ro ga o tem po da ses são ne ces sá rio para
a conclusão da Ordem do Dia.
Com a pa la vra o Se na dor José Fo ga ça, para en caminhar a votação.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para encami nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se, sem dúvida,
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de um pro je to da ma i or im por tân cia. Há al gum tem po,
a Senadora Benedita da Silva havia tomado a iniciativa de apresentar projeto nesse sentido. Infelizmente,
o debate ainda estava em seus primórdios, ainda era
embrionário, e pouco se sabia, pouco se discutia a
respeito dessa questão fundamental. Parece-me que
o mais ex pres si vo e mais no tó rio no pro je to é o fato de
estar baseado na idéia do constrangimento, da utilização do poder, da as cen dên cia que al guém ve nha a
ter so bre ou trem, a fim de se va ler de fa vo res se xu a is.
Isso é o que caracteriza o crime de assédio sexual.
Na verdade, quando a Senadora Benedita da
Silva trouxe o tema ao Senado, à Comissão de Cons tituição, Justiça e Cidadania, recordo-me que, entre
outros argumentos, foi utilizado o de que estava em
curso a reforma do Código Penal. E, em estando o
Código Penal pronto para ser revisado, era de se
aguardar sua completa reformulação para aí introduzir os cha ma dos ”no vos cri mes“, as no vas prá ti cas sociais caracterizadas, tipificadas como conduta criminosa. E naquele época, também nós dissemos que a
forma de esta questão socialmente candente ser enfrentada, era por meio do Código Penal e da reforma
imediata do atual Código Penal. Aguardar a reforma
ampla que está para ser re a li za da nos co lo ca va numa
perspectiva e num horizonte indefinido. Ou seja,
quando isso iria acontecer? Quando iria ocorrer a reforma do Código Penal? Dentro de 10, 15 ou 20
anos?
É bom lembrar que o Código Civil percorreu um
longo curso nesta Casa. Décadas e décadas se passaram para que nós aprovássemos a reforma do Código Civil. Portanto, é lícito pensar que aguardarmos
uma reforma do Código Penal seria empurrar essa
questão para as calendas gregas. E eu concordava,
naquela momento, com a Senadora Benedita da Silva, hoje Vice-Governadora. Era preciso, sim, uma refor ma tó pi ca, par ti cu lar, es pe cí fi ca e pe cu li ar do Có digo Penal, para que essa conduta criminosa fosse intro du zi da no nos so sis te ma pu ni ti vo. Eu não te nho nenhuma dúvida de que esta é uma das questões mais
candentes, mais importantes que nós temos enfrentado nesta Legislatura.
Trata-se de um avanço extraordinário e a demonstração inequívoca de que a igualdade entre os
gêneros vai aos poucos deixando de ser apenas um
discurso, uma concepção filosófica, um posicionamento ideológico e passa a ser prática concreta de
vida, prática social.
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Nesse sentido, Sr. Presidente, o encaminhamen to que fa ze mos é pela apro va ção e o voto evi den temente é favorável.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Tem
V. Exª a palavra.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a recomendação
da Liderança do PMDB é pela aprovação do parecer
da Senadora Heloísa Helena e, consequentemente,
do projeto originário da Câmara dos Deputados, com
o cumprimento à Bancada feminina, que tem demonstrado, independentemente de posição político-partidária, unidade de propósito na luta.
Meus cumprimentos.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Tem
V. Exª a palavra, para encaminhar.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a Bancada do PSDB votará favoravelmente ao relatório da Senadora Heloísa Helena, por
en ten der a im por tân cia do pro je to e tam bém por re co nhecer a qualidade do relatório de S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Em vo tação o Projeto de Lei da Câmara nº 14, 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 ao Projeto de Lei da Câmara nº 14, de
2001, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Estan do a matéria em regime de urgência, passa-se a 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.)
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Aprovada.
A matéria vai à sanção.
A Presidência do Senado cumprimenta a Deputa da Iara Ber nar di, aqui pre sen te, e a Ban ca da fe mi nina do Congresso Nacional, pela aprovação desse
projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 17, DE 2001
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 176, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 17, de 2001 (nº 3.107/2000,
na Casa de origem), que dispõe sobre a
obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama por planos e seguros pri vados de assistência à saúde nos casos de mutilação decorrente de tratamento de câncer.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Assuntos Sociais).
Sobre a mesa, parecer da Comissão de
Assuntos Sociais que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
E lido o seguinte:
PARECER Nº 173, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 14, de 2001 (nº 61, de 1999, na
Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 14, de 2001 (nº 61, de
1999, na Casa de origem), que dispõe sobre o crime
de assédio sexual e dá outrasprovidências, com al terações redacionais para adequação à Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – MozarildoCavalcanti – Anto nio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 173 , DE 2001
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal,
para dispor sobre o crime de assédio sexual e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º O De cre to-Lei nº 2.848, de 7 de de zem bro
de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi go rar acres ci do do
seguinte art. 216-A:
“Assédio sexual” (AC)*
“Art. 216-A. Constranger alguém com o
intuito de obter vantagem ou favorecimento
sexual, prevalecendo-se o agente da sua
condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego,
cargo ou função.” (AC)
“Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois)
anos.” (AC)
“Parágrafo único. Incorre na mesma
pena quem cometer o crime:” (AC)
“I – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade;” (AC)
“II – com abuso ou violação de dever
inerente a ofício ou ministério.” (AC)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
* AC = acréscimo.

PARECER Nº 174, DE 2001-CAS
Da Comissão de Assuntos Sociais
sobre 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 decorrente de tratamento de câncer”.
Relator: Senador Tião Viana
I – Relatório
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 17, de 2001, obri ga a cobertura, pelos planos privados de assistência
à saúde, da cirurgia plástica reparadora da mama,
nos casos de mutilação decorrente de tratamento de
câncer.
No dia 4 do corrente, foi aprovado o Requerimento nº 176, de 2001, de urgência para apreciação
da matéria.
Ven ci do o pra zo re gi men tal, não fo ram apre sen tadas emendas.
Não existem projetos que versem sobre esse
mesmo tema em tramitação nesta Casa.
II – Análise
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O Câncer de mama é uma patologia de elevada
incidência em nossa população, sendo estimada a
ocorrência em cerca de trinta mil casos novos por
ano.
O tratamento cirúrgico, indicado para grande
parte das mulheres afetadas, tem repercussões importantes na vida pessoal, sexual, profissional e social dessas mulheres e a cirurgia plástica reparadora
é uma solução adequada para a maioria dos casos.
Não se trata, aqui, de uma questão puramente
estética, mas da possibilidade de uma intervenção
médica com potencial de limitar ou mesmo pôr fim
aos graves sofrimentos e prejuízos sociais e afetivos
que decorrem da mutilação cirúrgica da mama.
A restauração da mama é, assim, a conclusão
de uma etapa de doença e sofrimento físico, psicológico e social a que são submetidas as mulheres que
têm câncer de mama, e absolutamente essencial
para o restabelecimento de sua saúde física e psicológica.
Em vista do ex pos to é inad mis sí vel que esse pro cedimento não tenha cobertura dos planos de saúde.
O Con gres so Na ci o nal já se ma ni fes tou so bre a ma téria quando aprovou lei tornando o procedimento obri gatório no âmbito do Sistema Único de Saúde.
O pro je to em aná li se vem pre en cher uma la cu na.
III – Voto
Em face do ex pos to, o voto é pela Apro va ção do
Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2001.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2001. – Romeu Tuma – Presidente, Tião Viana – Relator, Geraldo Althoff – Moreira Mendes – Lauro Campos –
Leomar Quintanilha – Mariana Silva – Maguito Vilela – Juvêncio da Fonseca – Marluce Pin to – Ade mir Andrade – Lúcio Alcântara – Mauro Miranda –
Luiz Pontes – Eduardo Siqueira Campos – Waldeck Ornélas – Sebastião Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O parecer conclui favoravelmente à matéria. Cópias do
referido parecer encontram-se à disposição das Srªs
e dos Srs. Senadores em suas bancadas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer ramento da discussão.
Em discussão o projeto.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para disas
cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr e
Srs. Senadores, o Projeto de Lei da Câmara nº 17, de
2001, que vem associar-se ao projeto anterior, traz
uma homenagem à mulher brasileira, agora numa situação muito especial, pois trata da saúde.
O câncer de mama tragicamente vitima mais de
8.600 mulheres no nosso País por ano – é o número
que pos si vel men te te re mos, nes te ano, de mor tes por
causa dessa doença. São mais de 32 mil casos diagnos ti ca dos so men te no ano de 2001, com a agra van te
de que mais de 40% dos casos estão já no chamado
es tá gio qua tro de di ag nós ti co, que é um es tá dio avan çado, em que pouca coisa pode ser feita contra a do en ça, a não ser uma in ter ven ção mu i to rá pi da e pre ci sa por parte do plano terapêutico.
É uma situação grave em todos os sentidos; em
todas as regiões brasileiras, cresce o número de vítimas do câncer de mama. Vale lembrar que, nos Esta dos Unidos, o número de mulheres vítimas do câncer
de mama é de uma em cada dez, e, no Brasil, são
três em cada dez mulheres. E a doença exacerbou-se muito nas décadas de sessenta e setenta;
além do fator hereditário, temos aqueles decorrentes
do meio ambiente, quando ocor re ra di a ção ionizante,
e do uso de estrogênios em anticoncepcionais, fatores têm con tri bu í do de ci si va men te para o au men to da
incidência do câncer de mama no País.
Quero prestar uma homenagem à Deputada
Jan di ra Feg ha li, que, de uma ma ne i ra mu i to fe liz, vem
complementar um trabalho iniciado pela Deputada
Maria Elvira, que, no ano de 2000, apresentou um
projeto de lei na Câmara dos Deputados, já votado e
apro va do no Se na do, be ne fi ci an do to das as mu lhe res
em relação ao Sistema Único de Saúde.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – Senador Tião Viana, V. Exª me permite um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Com
imenso prazer, com a anuência da Presidência.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – Senador Tião Vi a na, V. Exª, no ano que pas sou, de di cou-se
bastante a uma primeira etapa do processo, convencendo o Senado, ajudando a convencer o Ministério
da Saúde, para que essa me di da fos se im plan ta da no
Sistema Único de Saúde. Agora, vem a par te com plemen tar com os pla nos de sa ú de. Pa ra be ni zo V. Exª e a
Deputada Jandira Feghali. Essa é mais uma conquista, mais um passo. Quero, em meu nome, em nome
do PPS, saudar os au to res e to dos aque les que es tão
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participando dessa luta. Hoje temos três projetos importantes. Acredito que, devagar, vamos cumprir
essa agenda.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço, com mu i ta hon ra, o no bre Se na dor Pa u lo Har tung,
que, como Líder do PPS, expressa o seu respeito
pes so al e do seu Par ti do à mu lher bra si le i ra, que, sem
dúvida alguma, será beneficiada com esse projeto de
lei.
O Sr. Ricar do San tos (Bloco/PSDB – ES) – Se nador Tião Viana, V. Exª me permite um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo
o aparte a V. Exª.
O Sr. Ricar do San tos (Bloco/PSDB – ES) – Se nador Tião Viana, gostaria de parabenizar a Deputada Jandira Feghali e também V. Exª por sua luta para
as se gu rar os di re i tos da mu lher. O pro je to é de alto al cance do ponto de vista humanitário e é absolutamente justo. É mais um passo que nós do Congresso
Nacional estamos dando no sentido de assegurar os
direitos da mulher e permitir-lhe avançar na sociedade brasileira.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço, de forma penhorada, o Senador Ricardo Santos
pela sensibilidade em ressaltar a função social do
projeto.
Sr. Presidente, encerro falando do orgulho que
te nho de ser Re la tor des sa ma té ria da De pu ta da Jan dira Feghali, que complementa o amparo de lei já estabelecido pela Deputada Maria Elvira no Sistema
Único de Saúde e agora obriga as seguradoras e os
planos de saúde ao cumprimento dessa ação de dignidade à saúde da mulher. Agora, aquela aflição psicológica que os profissionais de saúde têm testemunha do – ou seja, a cri se da se xu a li da de por que pas sa
a mu lher ví ti ma do cân cer de mama, que so fre uma ci rurgia mutilante, cirurgia que muitas vezes tem que
ser feita – ,encontra uma resposta do Congresso Na cional, da Deputada Jandira Feghali. As seguradoras
e os planos de saúde têm mais uma responsabilidade
com a aprovação desse projeto: partilhar ações que
garantam que a mulher brasileira tenha mecanismos
básicos de prevenção de custo zero, que é o
auto-exa me de mama to dos os me ses, o acom pa nha mento mé di co uma vez a cada dois anos após a ida de
de quarenta anos e a mamografia, quando indicada.
Com isso, reduziremos em pelo menos dez vezes a
incidência do câncer de mama no Brasil e estaremos
evitando que a mulher seja submetida a uma cirurgia
tão grave e tão violenta como essa.
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A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Encerro
minha manifestação como Relator concedendo um
aparte à Senadora Heloísa Helena.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Se nador Tião Viana, quero cumprimentar V. Exª, a Deputada Jandira Feghali e toda a Bancada feminina que
tem se es for ça do tan to em re la ção a esta ma té ria. To dos nós sabemos e V. Exª, que é da área de saúde,
sabe bem o quanto é do lo ro so para a mu lher uma ex pe riên cia como essa. Mexe com a nos sa auto-es ti ma,
com a ima gem que te mos do nos so cor po, com a nos sa estrutura anatomofisiológica, com a nossa sensualidade e sexualidade. É muito difícil para a mulher
uma experiência como essa. A amputação, a retirada
de um pedaço do próprio corpo é uma expe riên cia extremamente dolorosa. E, na reabilitação, há dor física
também. Além da emocional, há a dor física em função da retirada dos gânglios linfáticos. É uma coisa
ter rí vel. Então, a pos si bi li da de de mi ni mi zar, por ci rurgia re pa ra do ra, o aba lo à auto-es ti ma é de fun da men tal importância. Portanto, quero parabenizar V. Exª
pelo parecer, o esforço que fez no sentido de que fos se aprovado o mais rápido possível, e mandar o meu
abraço à De pu ta da Jan di ra Feg ha li, a toda a Ban ca da
feminina e a todos que se envolveram na aprovação
do projeto.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Se na do res, que ro tam bém sa u dar a Depu ta da Jan di ra Feghali e o Senador Tião Viana, Relator da matéria. Durante a minha formação profissional, tive oportunidade de lidar diretamente com mulhe res que, em fun ção des sa pa to lo gia mu ti lan te, o tumor de mama, tiveram sua mama extirpada. E como
fiz especialização exatamente em cirurgia mamária,
entre ou tras, pude par ti ci par de al guns atos ci rúr gi cos
e acom pa nhar a pa ci en te des de o mo men to em que é
in for ma da de que é por ta do ra de um tu mor até a so lu ção final, quando é feita, se o tumor já tem uma certa
dimensão, a mastectomia, a retirada completa da
mama.
Pude, portanto, vivenciar esse drama que é a
mulher perceber que uma parte do seu corpo, cer tamente uma das partes mais essenciais do ponto de
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vista da sua psicologia, da sua formação de mulher,
precisa ser retirada.
Com esses aspectos todos, sociais, psicológicos, familiares, sem dúvida nenhuma, este projeto se
reveste de uma relevância social muito grande. É cla ro que temos que aproveitar este momento para pregarmos a necessidade da prevenção do câncer mamário, porque, quando o tumor mamário é detectado
com menos de dois centímetros, a chance de cura to tal e a pos si bi li da de de pre ser va ção da mama é mu i to
grande.
Gostaria de divulgar que o SUS, portanto o Poder Pú bli co, o Go ver no, está res pon sa bi li za do por co brir as despesas com a cirurgia reparadora no caso
das pacientes que não têm plano de saúde. O Congres so está dan do um gran de pas so ago ra para aten der as mulheres que, eventualmente, necessitem de
uma cirurgia reparadora decorrente do câncer mamário.
Eu, que estou relatando no Senado o projeto
que estabeleceregras para o uso de si li co ne no or ganismo humano, tenho que buscar meios de garantir
que não só as modelos, não só as artistas, não só a
elite brasileira tenha acesso à cirurgia plástica, que,
na ma i o ria das ve zes, visa ape nas a par te do em be le zamento do corpo, ao contrário deste caso es pe ci al e
particular, em que se procura reparar uma perda que
traz muitos prejuízos à mulher e à família.
Entretanto, Sr. Presidente, aproveito a oportunida de para men ci o nar que fui de sig na do, na Co mis são
de Assuntos Sociais, Relator do item 3, da Ordem do
Dia de hoje, atinente à informação que deve ser pres tada à pa ci en te ví ti ma de vi o lên cia se xu al pela de le gacia de polícia quanto a possibilidade de interrupção de
gravidez. Houve consenso das Lideranças no sentido
de retirar a ur gên cia des te pro je to – pa re ce-me que vamos vo tar, da qui a pou co, um re que ri men to nes se sentido , que considero o melhor posicionamento do Senado, a fim de que te nha mos o tem po ne cessário para
examinar esta matéria com tranqüilidade, embora seja
também um assunto tratado com muita ênfase pelas
mulheres, pela Bancada feminista no Congresso Na cional. Contudo, precisamos dar um pouco mais de
atenção à proposição e, se possível, melhorar este
projeto oriundo da Câmara dos Deputados, visando
não apenas garantir a informação que a mulher precisa ter da possibilidade que lhe está assegurada no Có digo Penal de interrupção da gravidez, mas sobretudo
das outras possibilidades que tem no sentido de preservar a vida, no caso de engravidar, e até de evitar a
gravidez decorrente da violência sexual.

473
Quinta-feira 19 06567

Então, acredito que há possibilidade de aprimorarmos este projeto no Senado.
A minha proposta é que nos debrucemos exatamente na busca de alternativas e, para não ter de de bater o requerimento, que será votado em seguida,
antecipo a minha posição favorável à retirada da urgência deste projeto.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – Em vo tação. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá
para encaminhar a votação por cinco minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apenas para
registrar a importância des te pro je to de lei e do ob je ti vo que ele al can ça. Qu an do dis cu ti mos a ques tão dos
planos de saúde – inclusive participei dessa discussão junto com o Senador Sebastião Rocha –, esse
era um tema extremamente grave que era tocado.
Por tan to, ao apro var mos hoje este pro je to de lei,
sem dú vi da al gu ma, pre en che mos uma la cu na im portante na legislação e damos a condição às mulheres
de terem uma cirurgia que é de fundamental importância.
Portanto, encaminho e voto favoravelmente ao
projeto.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
votação o Projeto de lei da Câmara n.º 17, de 2001.
(Pausa.)
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, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do redação final ao Projeto de Lei da Câmara nº 17, de
2001 (nº 3.107/2000, na Casa de origem), que será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 175, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 17, de 2001 (nº 3.107, de 2000,
na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2001 (nº 3.107,
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de 2000 na Casa de ori gem), que dis põe so bre a obri gatoriedade da cirurgia plástica reparadora da mama
por pla nos e se gu ros pri va dos de as sis tên cia à sa ú de
nos casos de mutilação decorrente de tratamento de
câncer, com alterações redacionais para adequação
à Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Antero Paes
de Bar ros, Re la tor – Mar lu ce Pin to – Car los Wil son.
ANEXO AO PARECER Nº 175, DE 2001
Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho
de 1998, para dispor sobre a obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora de
mama por planos e seguros privados de
assistência à saúde nos casos de mutilação decorrente de tratamento de câncer.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 10-A:
“Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1º do art. 1º desta
lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica
reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessários, para o
tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.”
(AC)*
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
* AC = acréscimo.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presi dên cia cum pri men ta a De pu ta da Jan di ra Feg ha li e a
bancada feminista por mais esta vitória, e pela de-
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monstração, mais uma vez, da agenda positiva do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 18, DE 2001
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 177, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 18, de 2001 (nº 605/99,
na Casa de origem), que dispõe sobre a
obrigatoriedade de os servidores das Delegacias de Polícia informarem as vítimas de
estupro sobre o direito de aborto legal.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos Sociais e de Constituição, Justiça e Cidadania).
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 202, DE 2001
Requer a extinção da tramitação em
caráter de urgência do Projeto de Lei da
Câmara nº 18, de 2001, para que a proposição seja submetida ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal Senador Jader Barbalho,
Requeremos, nos termos do art. 352, parágrafo
úni co, in ci so I, a ex tin ção da tra mi ta ção em ca rá ter de
urgência do Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 2001,
para que a proposição seja submetida ao exame da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Justificação
O PLC nº 18/2001, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os servidores das Delegacias de Polícia
informarem as vítimas de estupro sobre o direito de
aborto legal”, encontra-se tramitando nesta Casa em
regime de urgência, sendo aqui distribuído para exame das Comissões de Assuntos Sociais e de Constitu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Ten do em vis ta que so bre
a matéria não há parecer da CCJC, e que pairam dú vi das so bre a ju ri di ci da de, le ga li da de e cons ti tu ci o nalidade, é que requeremos a extinção do regime de ur gência de tramitação para o exame do projeto com
mais serenidade e acuro.
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Sala das Sessões, 18 de abril de 2001. – Senador Pedro Simon – Eduardo Suplicy – Renan Calheiros – Hugo Napoleão – Sérgio Machado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta à tramitação normal, retornando
à Comissão de Assuntos Sociais e indo, posteriormente, à Comissão de Constituição, Justiça e Ci dadania.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 19, DE 1996
(Votação nominal)
Terceira e última sessão de discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 19, de 1996, tendo como
1º signatário o Senador Waldeck Ornélas,
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.
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 mérito.
Transcorre hoje a terceira e última sessão de
discussão, em segundo turno.
Em discussão a proposta.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Paulo Hartung.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, da Bancada do Espírito Santo – o Senador
Ger son Ca ma ta, o Se na dor Ri car do San tos e eu – em
comum acordo com o Senador Waldeck Ornélas,
apre sen ta mos um re que ri men to que, em hora oportuna, será apreciado, no sentido de que a matéria volte
para a votação daqui a 15 dias.
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A idéia é o encerramento da discussão no dia de
hoje – esse é o acor do –, ha ven do ain da um tem po mí nimo para analisarmos os desdobramentos e as conse qüên ci as des sa pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal.
Sr. Presidente, queremos, de público, em nome
da Bancada capixaba, agradecer a compreensão do
Se na dor Wal deck Orné las em re la ção ao nos so ple i to.
Era o que tinha a dizer.
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 203, DE 2001
Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1996, a fim de
ser feita na sessão de 31 de maio de 2001.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2001. – Paulo
Hartung – Ricardo Santos – Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
nº 196, de 1995, de autoria do Senador
José Eduardo Dutra, que concede anistia a
dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por participação em
movimento reivindicatório, tendo
Parecer sob nº 121, de 2001, da Comissão Diretora, Relator: Senador Edison
Lobão, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o Substitutivo, em turno suplementar.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
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, este projeto foi votado, em primeiro turno, há
cerca de dez dias. Como houve um substitutivo integral, necessita-se do turno suplementar.
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Trata-se de um projeto aprovado por consenso
de todos os Partidos. Infelizmente, me parece que os
Líderes partidários não estão mais presentes. Melhor
dizendo, vejo um, o Senador Hugo Napoleão.
Este projeto está há seis anos na Casa. O Senador Romero Jucá apresentou uma emenda a este
projeto. A emenda implica o retorno do projeto à Comissão. O pro je to foi apro va do por con sen so. O Se nador Romero Jucá afirma que apresentou emenda a
pe di do do Go ver no. Ora, o Go ver no tem os seus Par ti dos que lhe dão sustentação nesta Casa. O projeto
está há seis anos aqui e, se for aprovado, ainda vai
para a Câmara dos Deputados. Então, gostaria de fa zer um apelo ao Senador Romero Jucá – particularmente ao Senador Romero Jucá, que é o autor da
emenda, porque S. Exª disse que foi a pedido do Governo, mas a emenda é de S. Exª – para que retire a
emenda e possibilite que esse projeto que está há
seis anos no Senado vá para a Câmara dos Deputados, onde está sendo estabelecida a tentativa de um
acordo em direção semelhante à proposta na emenda do Senador Romero Jucá.
Se na Câmara chegar-se a um consenso em
torno da emenda, o projeto voltaria ao Senado, que
apreciaria apenas a emenda da Câmara dos Deputa dos, porque a manutenção dessa emenda significa
que o projeto que está nesta Casa há seis anos e que
foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e que ficou em diligência so bre a mesa, vai
passar mais alguns anos.
Não quero, Sr. Presidente, ficar com a impressão de que o projeto somente foi aprovado naquela
ocasião porque ainda estavam sob o clima da morte
de nove petroleiros; senão, daqui há pouco, vão dizer
que o projeto só vai ser votado quando morrerem
mais nove, dez ou quinze petroleiros quando o Senado se disporá a votá-lo.
Sr. Pre si den te, é o ape lo que faço. Se o Se na dor
Romero Jucá não puder responder agora, eu poderia
manter o requerimento de adiamento da discussão
para a próxima terça-feira e, neste período, se houvesse um entendimento por parte dos Líderes do
PMDB, do PFL e do PSDB para convencerem o Governo de retirar a emenda, poderíamos fazer isso na
próxima terça-feira. Todavia, se é uma posição final
do Go ver no de que não há a pos si bi li da de de re ti rar a
emenda, prefiro que a emenda seja apresentada
hoje, porque já ganha três ou quatro dias.
Fica o apelo ao Senador Romero Jucá, que
apresentou emenda. E, como eu já disse, o acordo
que se está costurando na Câmara é exatamente na
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direção da emenda dele. Não faz sentido voltarmos
para a Co mis são, quan do esse acor do po de rá ser fe i to na Câmara dos De pu ta dos, já que este pro je to está
aqui, volto a dizer, há seis anos.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas gostaria de registrar que esta é uma posição do Go ver no. A emen da fi ca rá man ti da, até por que
ela vai exa ta men te na di re ção do en ten di men to que o
Governo pretende ver negociável.
Portanto, a emenda fica mantida. Infelizmente,
não posso atender ao pedido do Senador José Eduardo Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Carlos Wilson.
É lida a seguinte:
EMENDA Nº 1 – PLEN
O art. 1º do projeto de lei passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 1º É concedida anistia a dirigentes
ou representantes 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, aos demitidos, a readmissão ao emprego, com pagamento de salário e
demais vantagens a partir do efetivo reingresso
na empresa, sem que o tempo de afastamento
seja contado para qualquer efeito.”
Justificação
Não se justifica, no momento atual, a reintegração dos servidores demitidos, pois tal situação implicaria o pagamento de salários e demais direitos traba lhis tas re fe ren tes ao lon go pe río do de afas ta men to,
máxime quando se sabe que a greve que deu origem
às punições foi declarada abusiva pelo Poder Judi-
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ciá rio. O ide al se ria a re ad mis são, com efe i tos pe cu niários e jurídicos, apenas, a partir do efetivo reingresso do empregado no serviço.
Por outro lado, também não se justifica a anistia
de meras penas de suspensão disciplinar, e o pagamento dos valores correspondentes aos descontos,
pois tais si tu a ções já fo ram per fe i ta men te as si mi la das
pelos empregados.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2001. – Romero Jucá.

A ComissãoDiretora apresenta a re da ção fi nal do
Projeto de Decreto Legislativo nº 240, de 1999 (nº 120,
de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão da Rádio Assunção de
Jales Sociedade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Jales,
Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, em 18 de abril
de 2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edilson
Lobão, Relator – Ronaldo Cunha Lima – Antônio
Carlos Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
encerrada a discussão.
Como houve emenda, a matéria retorna à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para exame.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:

ANEXO AO PARECER Nº 176, DE 2001

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 240, de 1999
(nº 120/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Jales, Estado
de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 568, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Carlos Wilson, com abstenções
dos Senadores Geraldo Cândido, Jefferson
Péres e da Senadora Heloísa Helena.
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 (Ja der Bar ba lho) - So bre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a re dação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 240,
de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário,Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 176, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 240, de 1999 (nº 120, de
1999, na Câmara dos Deputados).

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

, DE 2001

Aprova o ato que renova a concessão de ”Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda. ”para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Jales, 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 20 de agosto de 1998, que renova por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão de ”Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda.“
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Jales, Estado de São Paulo.
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
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 7:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 1999
(nº 149/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Sociedade Rádio Difusora Santa Cruz Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
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em onda média na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 491, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma, com abstenções da
Senadora Heloísa Helena e do Senador 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 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 264,
de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secretário,Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 177, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 264, de 1999 (nº 149, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 1999 (nº 149,
de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão da Sociedade Rádio Di fusora Santa Cruz Ltda. para explorar serviço de radiodifu são so no ra em onda mé dia na ci da de de San ta
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Ronaldo Cu nha Lima – Anto nio Car los Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 177, 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 da “Sociedade Rádio Difusora Santa
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Cruz Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, 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 4 de fevereiro de 1998, que renova por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da
“Sociedade Rádio Difusora Santa Cruz Ltda.” para ex plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santa
Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo.
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
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 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de 2000
(nº 274/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Diário de Suzano Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Salesópolis, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 493, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma, com voto contrário
da Senadora Heloísa Helena e abstenção
do Senador 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 aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com o voto contrário da Senadora
Heloísa Helena e a abstenção do Senador Jefferson
Péres.
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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
26, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 178, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 26, de 2000 (nº 274, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Co mis são Di re to ria apre sen ta a re da ção fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 26, de 2000 (nº 274, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão ao Diário de Suzano Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Salesópolis, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, em 18 de abril
de 2001. – Jáder Barbalho, Presidente – Edson Lobão, Relator – Ronaldo Cu nha Lima – Antô nio Car los Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 178, 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 ”Diário de Suzano Radiodifusão Ltda.“
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Salesópolis, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 245, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
permissão a ”Diário de Suzano Radiodifusão Ltda.“
para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na localidade de Salesópolis, Estado de
São Paulo.
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
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 9:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 28, de 2000
(nº 287/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Colméia Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 728, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias, 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. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção do Senador Geraldo Cândido.
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 28,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 179, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 28, de 2000 (nº 287, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A ComissãoDiretora apresenta a re da ção fi nal do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 28, de 2000 (nº 287, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Colméia Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
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Sala de Reuniões da Comissão, 18 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Ronaldo Cunha Lima – Anto nio Car los Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 179, 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 da “Rádio Colméia Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se re fe re o De creto s/nº de 27 de maio de 1997, que renova por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da
“Rádio Colméia Ltda.” para explorar, sem direito de
exclusividade, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
média na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
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. Se na do res que a apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (JaderBarbalho) – Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 125, de 2001, do Senador José
Roberto Arruda, solicitando a tramitação
conjunta da Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de 2001, com a de nº 20, de
1999, que já se encontra apensada à de
nº 18, de 1999, por regularem a mesma
matéria.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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A Proposta de Emenda à Constituição nº 3, de
2001, passa a tramitar em conjunto com as de nºs 18
e 20, de 1999.
As matérias retornam à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 197, de 2001, lido no Expediente, de autoria do
Senador Lúcio Alcântara e de outros Senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores na Hora
do Expediente, da sessão do dia 23 de maio próximo,
seja dedicado a homenagear a memória de Honório
Hermeto Carneiro Leão, Marquês do Paraná, pelo bicentenário de seu nascimento.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Leomar Quintanilha, Edison
Lobão, Lúcio Alcântara e Eduardo Siqueira Campos
enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devido
aos avanços da ciência, a população brasileira tem
aumentado cada vez mais a sua perspectiva de vida.
Hoje o homem brasileiro vive em média 68 anos, enquanto a mulher já alcança 72 anos. Já existem algumas projeções de que chegaremos aos 80 anos, já
na próxima década. Essa é uma boa notícia, mas
esse o au men to do nú me ro de ido sos está pro mo ven do uma gama impressionante de dificuldades, pela
falta de medidas do Governo e da sociedade em geral para pro por ci o nar uma boa qua li da de de vida para
essas pessoas.
A ciência da saúde, que tanto tem evoluído, não
está formando médicos especialistas para cuidar da
saúde dessas pessoas.
A falta desses especialistas é tão gritante, Sr.
Presidente, que chega às raias do ridículo, pelo fato
do Bra sil abri gar hoje mais de 14 mi lhões de pes so as
idosas.
Aqui no Distrito Federal, para atender aos 150
mil idosos, existem apenas 4 médicos com curso
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completo em geriatria! Portanto, cabe a cada um deles atender mais de 37 mil idosos!
Em se tra tan do de Bra sil, Sr. Pre si den te, a si tu ação ainda é mais grave, alarmante até, pois para
aten der aos mais de 14 mi lhões de ido sos exis tem so mente 550 Geriatras! O que representa o absurdo de:
um mé di co ge ri a tra para aten der e tra tar mais de 2 mi lhões e 500 mil idosos!...
Se não me lho rar o aten di men to es pe ci a li za do, a
maioria dos idosos não conseguirá obter uma boa
qualidade de vida, o que vai impedir o exercício pleno
de sua ci da da nia, e sem ci da da nia eles con ti nu a rão a
ser tratados como ”problemas“, como ”estorvo descar tá vel“ e, de pen den do de sua si tu a ção pe ran te a família, correrão sério risco de serem abandonados ou
le va dos para ins ti tu i ções asi la res, tris tes lu ga res onde
aguardarão a chegada da morte!
A Lei nº8.842, de 4 de janeiro de 1994, é uma
das mais modernas e completas do mundo no que
diz respeito ao atendimento às necessidades e aos
anseios dos idosos. Ela teve sua origem no PLS
112/90, da 1ª Subcomissão do Idoso do Senado Federal, criada em 1990 sob a Presidência do eminente
Senador Carlos Patrocínio, tendo como seu Relator o
Senador Jutahay Magalhães, de saudosa memória.
Esta lei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está
em vi gor há mais de 7 anos, e até ago ra não está sen do cumprida. Ela preceitua em seu art. 10, ítem III,
alínea c, a obrigação do Ministério da Educação de
”in clu ir a Ge ron to lo gia So ci al e a Ge ri a tria como dis ciplinas curriculares nos cursos superiores“, mesmo
assim são raros os cursos existentes.
Precisamos corrigir essa falha e modificar essa
situação com toda urgência, cobrando dos responsáveis pela educação superior no Brasil, o cumprimento
ri go ro so des sa im por tan te lei, exi gin do dos Srs. Re i tores que ex pli quem o mo ti vo pelo qual ain da não foi co locada como prioridade ur gen te a cri a ção dos cur sos
de Ge ri a tria e de Ge ron to lo gia So ci al, nas ins ti tu i ções
que eles dirigem.
A situação é tão grave que torna-se imperioso
que o Poder Legislativo, den tro de suas prer ro ga ti vas,
mas com toda a firmeza, cobre do Poder Executivo a
ado ção ime di a ta des sas me di das de apo io a va lo ri zação das pessoas envelhecidas.
Muito especialmente agora que sabemos, através da ONU, que dentro de 20 anos o Brasil abrigará
a 5ª população de idosos do mundo!
Além das ações que citei, Sr. Presidente, aproveito esta tribuna para fazer um veemente apelo ao
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Excelentíssimo Professor de Sociologia e Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso:
Excelência, peço que recomende aos seus Minis tros o fiel cum pri men to da Po lí ti ca Na ci o nal do Idoso, em todo o seu amplo alcance! Só então o Brasil
terá um maior número de profissionais qualificados
em Geriatria e Gerontologia Social, possibilitando a
criação de enfermarias e clínicas geriátricas em todos os hos pi ta is do nos so país! Esses lo ca is es pe ci a lizados proporcionarão aos idosos, atendimentos
com mais dignidade e respeito, igualando-os aos ou tros segmentos etá ri os, que re ce bem aten di men to diferenciado através da Pediatria, Psiquiatria, Cardiologia, Maternidade e tantas outras especialidades médicas.
A dura realidade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que hoje as pessoas idosas não possuem
local especializado e nem a quantidade ideal de profissionais qualificados para cuidarem de sua saúde.
Quando um idoso adoece, é internado em enfermaria
comum, ao lado de pessoas jovens e até de crianças,
o que não representa um atendimento médico ideal.
Era o que tinha a dizer.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Maranhão tem apresentado uma das maiores taxas de crescimento médio do PIB dentre todos os Estados brasileiros. Com
um PIB em 1999 de cerca de R$16,1 bilhões e uma
população de 5,6 milhões de habitantes (IBGE), o
Maranhão é, hoje, a quarta economia da Região Nor deste.
Merecendo destaque tanto no cenário regional
como no con tex to na ci o nal por suas fi nan ças pú bli cas
sob controle e uma economia extremamente dinâmica, o Maranhão tem obtido um expressivo superavit
na sua balança comercial. E neste cenário extremamente promissor, Sr. Presidente, quero, nesta ocasião, destacar o setor industrial do estado cuja atuação, bas tan te sig ni fi ca ti va, tem se vol ta do para a si derurgia, a mínero-metalurgia, as termoelétricas, os de rivados de alumínio, madeiras, móveis, celulose,
pro du tos mi ne ra is, cons tru ção na val e ter mi na is multimodai s.
Tudo isso é resultado de uma longa e muito tra ba lho sa es tra da, Sr. Pre si den te, que fe liz men te, como
resultado de tanto esforço, coloca o Maranhão, hoje,
na condição de segundo maior exportador de toda a
região Nordeste, com ênfase para o ferro, o alumínio
e a soja.
Esse desempenho nas exportações, é preciso
ressaltar, contribui significativamente para o desen-
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volvimento não só do Maranhão – pois o mesmo garante um permanente saldo positivo na balança comercial do Estado – mas do país, pois injeta recursos
na economia nacional.
No próximo dia 20 de abril será eleita a nova direção da Federação das Indústrias do Maranhão, a
Fiema. O atual presidente da entidade, Jorge Mendes, al can çou o con sen so dos seus co le gas e é o úni co candidato. Será, na verdade, aclamado para mais
uma gestão: sua reeleição conta com o apoio unânime de todos os 21 sindicatos filiados à Federação.
E é essa demonstração de união do empresariado i n dus tri al do Ma ra nhão, Se nho ras e Se nho res, que
anima a luta pelo desenvolvimento da indústria no
Maranhão.
Quero, enfim, ressaltar que, neste momento,
mais do que nunca, acredito no potencial do setor industrial maranhense que hoje, enfrentando e superando tantas dificuldades, merece os nossos aplausos.
Não tenho dúvidas de que, a continuar caminhando de forma coesa, integrada e unida, o empresariado do Estado irá transformar o Maranhão numa
das mais significativas portas brasileiras de negócios
deste século que se inicia.
Era o que eu tinha a dizer. Obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comemora-se neste 18 de abril o Dia Nacional do Livro. Essa
data foi escolhida por assinalar o nascimento de um
grande brasileiro – escritor excepcional, homem de
ação incansável e corajoso, ser humano admirável.
Entre tantos feitos notáveis da vida de José Bento
MonteiroLobato, há um que nos cala mais fun do – em
mim e em tantos outros brasileiros. Impossível, para
todos aque les que le ram Mon te i ro Lo ba to na in fân cia,
falar nele com distanciamento ou neutralidade.
Para os que tiveram a sorte e a felicidade de ler
sua li te ra tu ra in fan til, Mon te i ro Lo ba to é mais do que o
mestre: ele é o amigo, aliado e cúmplice em incontáveis aventuras, na descoberta de terras fabulosas do
saber e da imaginação. O escritor paulista, que em
certo momento, declarou-se ”enjoado de escrever
para marmanjos“, jamais subestimou os cérebros infantis. Seus livros ob ti ve ram, as sim, como res pos ta, a
adesão entusiasmada e o florescimento, livre e exuberante, de muitas cabeças em formação. Pois não é
apenas quando tratava, de um modo lúdico e al tamente eficiente, dos conteúdos das ciências e de diversas disciplinasescolares – como nos livros Serões
de Dona Benta, História do Mundo para Crianças e
Emília no País da Gramática – não é apenas então
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que Monteiro Lobato ensinava – e influía decisivamente na formação de seu público miúdo.
Já sabíamos, de modo intuitivo, que ninguém
atravessa impunemente o mundo maravilhoso criado
por Mon te i ro Lo ba to; que nin guém sai o mes mo do Sí tio do Picapau Amarelo. Uma tese, defendida por
José Roberto Penteado na Universidade Federal do
Rio de Janeiro em 1996, foi mais longe, mostrando,
com base em pesquisas realizadas com adultos brasileiros entre 40 e 60 anos, como a grande maioria
dos que leram Lobato na infância ”absorveram ... valo res como o na ci o na lis mo, o res pe i to pela in di vi du a lidade e pela democracia, a conscientização para pro blemas sociais como o da mulher“, ao mesmo passo
que ”abriram-se para um cabedal de conhecimentos
que se estendia da mitologia grega à geografia, à his tória universal, à ciência e ao folclore nacional“1.
Não pretendo aqui estender-me sobre o fan tástico mundo engendrado pela literatura infantil de Lobato. Nem é este o momento para explorar melhor a
fascinante personalidade, tantas vezes polêmica, do
seu criador. Permito-me apenas assinalar sua excepcional importância na renovação da produção
editorial brasileira; sua apa i xo na da li de ran ça na cam panha pelo petróleo nacional, que lhe custou mais
de uma es ta dia nas pri sões do Esta do Novo; seu en tusiasmo pela vibrante dinâmica do capitalismo norte-americano, assim como sua indignação com o tra ta men to dado pe las eli tes ao povo bra si le i ro, que o fez
aproximar-se, per to do fim de sua vida, do Par ti do Co munista, sem perder, contudo, sua postura in dependente.
Antes de passar àquele que deve ser o tema
central deste pronunciamento, não me furtarei a citar
uma curiosa passagem de Lobato. Voltei minha aten ção para este trecho ao percorrer um volume já ama relecido de O Minotauro, re no van do emo ções há mu ito vividas e experimentando algumas novas. Quem
leu os livros de Monteiro Lobato que tratam da antiga
Grécia, tanto a histórica como a mi to ló gi ca, sabe com
que vigor ele lhe insufla nova vida, passando a impregnar o espírito jovem que se dispõe a percorrê-la.
Pois bem, mal se inicia a expedição à Grécia antiga
em O Minotauro, Lobato, buscando explicar o famoso
milagre grego na voz sábia de Dona Benta, diz que o
clima de liberdade em que viviam os helenos represen tou o fa tor de ci si vo. E para ar re ma tar a ex pli ca ção,
sai-se com esta: ”A Grécia, meus filhos, foi o Sítio do
Picapau Amarelo da antigüidade, foi a terra da Imaginação às soltas. Por isso floresceu como um pé de
ipê.“
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Os livros continuam sendo instrumentos preciosos e imprescindíveis para que nossas crianças
dêem asas a sua imaginação, cultivem a liberdade do
espírito e floresçam como um pé de ipê. Sabemos,
entretanto, que os brasileiros, em média, lêem pouco.
As estatísticas de vendas de livros nos dão, para o
ano de 1999, o consumo de 1,8 livro por habitante.
Essa taxa situa-se bem abaixo das de nossos vizinhos Uruguai, Argentina e Chile, que ficam em torno
de 4 li vros per capita ao ano, para não falarmos dos
pa í ses eu ro pe us de sen vol vi dos, onde a taxa os ci la de
15 a 25 livros.
É evidente que, no mundo contemporâneo, o livro,
como instrumento de informação e formação, não detém
a mesma centralidade que antes lhe cabia. Temos um
bom número de revistas interessantes disponíveis em
qualquer banca da esquina. Temos a televisão, que ago ra multiplica as opções oferecidas com a TV por assinatu ra. Te mos esse fan tás ti co meio de aces so a uma quan tidade de informações que nos parece próxima da infinitude, representado pela Internet. Temos, enfim, o
CD-Rom e o chamado e-book, ou livro digital.
Impõe-se a pergunta se o livro tradicional continua,
de fato, sendo tão essencial e imprescindível para nós –
como no tempo em que Lobato clamou que ”um País se
faz com homens e livros“. É precisodemarcarmos bem a
questão, para focalizarmos o melhor possível seu ponto
ou pontos centrais. Não há dúvida de que a abordagem
correta desses diferentes meios de informação e comunicação é a de que eles não devem ser tratados como
excludentes, mas sim como complementares. Bons progra mas de te le vi são, por exem plo, po dem in cen ti var a curiosidade intelectual e a leitura de livros.
Isso é particularmente verdadeiro, ao que nos
parece, no caso daqueles meios que se utilizam da
palavra escrita, seja qual for o seu su por te. Essen ci almente, não faz tanta diferença se alguém lê o Dom
Casmurro como um livro eletrônico ou no formato tra dicional de folhas de papel impressas e encadernadas – embora esse último meio me pareça mais íntimo e confortável. Não podemos tampouco ignorar as
fantásticas possibilidades de acesso ao conhecimento e de de sen vol vi men to in te lec tu al que a Inter net oferece para a humanidade, de forma cada vez mais ba rata e democrática.
É de se assinalar que a tendência mais característica dos novos meios comunicativos é a de uma
cultura do mosaico, em que inúmeros fragmentos se
dispõem e se sobrepõem para os navegantes do oce ano da in for ma ção. No sen ti do da le i tu ra for ma ti va, ao
mesmo tempo intensa, profunda e continuada, ali-
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men ta do ra dos vôos mais ar ro ja dos do es pí ri to hu mano, o velho livro ainda parece ser imbatível. Pelo menos, há que se reconhecer que ele tem direito a um
espaço indisputável – ao qual é essencial, para nossas crianças, jovens e adultos, ter acesso.
Devemosenfatizar tam bém, Srªs e Srs. Se na do res, que a prática reduzida da leitura, principalmente
dos li vros, não se deve tão so men te a uma ques tão de
escolha individual. A cultura do livro em nosso País,
tantos anos após o importante empreendimento edito ri al de Mon te i ro Lo ba to, ain da é par ca men te de senvolvida. Boa parte disso resulta da crônica incapacidade do Estado de oferecer uma educação de qualidade à maior parte de nossa população, juntamente
com uma política cultural séria e consistente.
Podemos imaginar, Srªs e Srs. Senadores, o
que poderia ser o Brasil hoje se a maior parte da sua
população tivesse tido acesso aos livros infantis de
Lobato, aproximadamente na época em que eles foram lançados. Isso, no entanto, não teria sido possível, já que, dois anos após a sua morte, ou seja, em
1950, apenas 43% da nossa população adulta era
composta de pessoas alfabetizadas.
Hoje em dia, passados mais de 50 anos, com a
taxa de analfabetismo si tu a da em uns 13%, nos sas lu tas
devem se concentrar na garantia de que toda a população brasileira possa concluir o ensino fundamental. Sabemos, entretanto, que essa educação permanecerá
com uma séria la cu na se nos sos es tu dan tes não ad qui rirem o gos to e o há bi to da le i tu ra. A prá ti ca ha bi tu al da le itura não apenas nos ensina o prazer do conhecimento,
como estimula nossas mentes a andar por sua própria
conta, aventurando-se pelas paisagens intelectuais as
mais diversas, ricas e surpreendentes. Ao contrário do
que demonstra a tendência predominante de nosso pro cesso cultural, os livros não existem tão somente para
aque les que se en con tram na es co la. A aven tu ra da le i tura representa um permanente abrir de caminhos e trans por de fronteiras para aqueles que a praticam, independentemente da idade. Afinal, sempre é tempo de aprender!
Entre tantos meios de que dispomos para estimular a leitura em nosso País, dois dos mais importan tes – qui çá os mais im por tan tes – são o in cen ti vo à
leitura na escola, assim como a presença efetiva e
acessível da biblioteca pública. Nós temos cerca de
4.000 bibliotecas públicas no País – um número pequeno para nossos 5.500 municípios – e também
para nossa população, já que teríamos, em média,
uma bi bli o te ca para 40.000 habitantes. Nossas bi bliote cas pú bli cas con tam, em sua ma i o ria, com um acer -
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vo pequeno, cumprindo uma função semelhante à bi blioteca escolar. A biblioteca e seus profissionais podem ter um papel de relevo no sentido de, nas palavras de Emir José Suaiden, ”dedicar esforços à forma ção do le i tor para des per tar nele o in te res se de ler,
estimular sua atividade positiva e seu gosto pelos livros e facilitar o acesso a materiais e atividades que
consolidem seus hábitos de leitura“2.
Lembra igualmente esse especialista que ”uma
das causas dos fracassos das reformas qualitativas
da educação é a atenção inadequada e insuficiente
que se dá ao problema da leitura“. A própria escola
tem, decerto, uma função primordial a cumprir na formação de jovens leitores. Devemos reconhecer a importância da iniciativa do Ministério da Educação em
passar a distribuir não apenas livros didáticos, mas
também de ficção e de interesse geral para escolas
públicas de 1ª a 4ª série. A partir do mês de março, o
MEC ini ci ou a com pra de 4,9 mi lhões de li vros com as
referidas características, para serem distribuídos às
escolas públicas. No entanto, de acordo como o Cen so Escolar do próprio Ministério, referente a 1998,
49% das escolas de 1º e 2º graus com cem alunos ou
mais ainda não dispõem de biblioteca.
Não basta, tão somente, garantir o acesso ao livro, ponto que ainda é bastante mal contemplado em
nosso País. É preciso inserir o convívio com o livro na
dinâmica escolar. Nesse sentido, são importante tan to os livros que tenham uma proximidade com a realidade diretamente vivida por nossos estudantes, como
aqueles que, de algum modo, dela se distanciam, podendo assim am pli ar o uni ver so de te mas e de lin gua gem dominados pelos alunos. Nosso ensino, que sofreu um intenso processo de massificação nas úl timas décadas, afastou-se demasiadamente do contato com o livro, na busca da simplificação pedagógica
e da eficácia quantitativa.
Con clu í mos, por tan to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Senadores, enfatizando que, nesta era da eletrônica
e da in for má ti ca, o li vro con ti nua sen do, se gu ra men te,
um instrumento imprescindível para a formação de
nos sos ci da dãos, as sim como para o seu per ma nen te
aperfeiçoamento. O uso das imensas possibilidades
intelectuais e culturais oferecidas, por exemplo, pela
Internet, será tanto mais consistente, rico e criativo
quanto mais desenvolvido estiver, em nosso País, o
gosto e o hábito da leitura de bons livros.
Muito obrigado.
NOTAS:
1 Cecília Prada, ”O Andersen da América
Latina“, in Problemas Brasileiros, nº 322,
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jul./ago. 1997, p. 24.
2 ”A Biblioteca Pública e a Formação e Manutenção de um Público Leitor“, disponível
em , 28/03/2001
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, há
dias registrava desta Tribuna, Sr. Presidente, o extraordinário trabalho realizado em todo o Estado do
Tocantins pelo Banco da Gente, que propiciou pequenos financiamentos a milhares de micro e pequenas empresas.
Na ocasião, tive oportunidade de registrar o sig nificado do crédito levado ao alcance do pequeno e
do mi cro em pre sá rio como instrumento de ampliação
de renda distribuída e, portanto, de superação de si tuações de exclusão e miséria.
Re ce bo, nes te mo men to, o Re la tó rio das apli cações do FNO no meu Estado do Tocantins, assinado
pelo superintendente local do Basa, Sr. José Carlos
Rodrigues Bezerra.
Na ação do Basa, através do FNO, observo a
mesma política de dis tri bu i ção dos recursos a micro e
pequenos empresários.
Assim é que, do expressivo número de 6.193
atendimentos ocorridos no Estado do Tocantins no
ano de 2000, 5.106 ou 82,45% do to tal fo ram des ti nados a mini e micro empresários, absorvendo 28,31%
do total dos recursos. Em seguida, foram atendidos
566 pequenos empresários, representando mais
9,14% dos atendimentos, absorvendo mais 15% do
total de recursos.
Numa pro por ção ade qua da, fo ram aten di das 53
empresas consideradas grandes, que consumiram
31,76% dos recursos disponíveis.
Parece oportuno assinalar esse perfil de uso
dos recursos, porquanto ele, priorizando a distribuição entre pequenos e micro empresários, também,
em proporção adequada, viabiliza recursos para
grandes empreendimentos.
Assinalo, enfim, que o total de recursos utilizados atingiu R$200.177.859,00, resultando numa média geral da ordem de R$33.300,00. No entanto, os
pequenos e micro financiamentos alcançaram uma
média de apenas R$1.546,00, enquanto as grandes
empresas beneficiadas receberam, também em média, em torno de R$1.200,00 não podendo ser conside ra das, por tan to, gran des em pre sas con cen tra do ras.
Enfim, registro, Sr. Presidente, que os R$200 milhões aplicados em meu Estado, representam 28% do
total dos recursos do FNO aplicados na Região Norte. É
significativo para o meu Estado e representa, sem dúvi-
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da, o reconhecimento pelo esforço de desenvolvimento
do povo tocantinense, na construção de seu futuro.
Desejo levar ao Superintendente do Basa, no
Tocantins, e à Presidência daquele Banco, os meus
cumprimentos pelo trabalho realizado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presidência convoca sessão conjunta solene, a realizar-se dia 9 de maio do corrente ano, quarta-feira, às
11 horas, no plenário da Câmara dos Deputados,
destinada a homenagear a memória do Governador
Mário Covas, do Estado de São Paulo, falecido em 6
de março de 2001.
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 10 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 1997
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 193, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 38, de 1997 (nº 4.751/94, na Casa de origem), que cria o Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania).
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 1996
Primeira sessão de discussão, em segundo tur no, 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 128, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Francelino Pereira, oferecendo a redação para o segundo turno.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 44, DE 2000
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição nº 45, de 2000)
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Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de
2000, tendo como 1º signatário o Senador Nabor Júni or, que al te ra o § 6º do art. 14 da Cons ti tu i ção Fe de ral (dispõe sobre a renúncia aos respectivos mandatos para con cor rên cia a car gos ele ti vos de Pre si den te
da Re pú bli ca, de Go ver na do res de Esta do e do Dis tri to Federal e de Prefeitos), tendo
Parecer sob nº 148, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Iris Rezende, favorável, com votos contrários dos Se nadores Lúcio Alcântara e Roberto Freire, e pela pre judicialidade da Proposta de Emenda à Constituição
nº 45, de 2000, com a qual tramita em conjunto.
–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2000
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição nº 44, de 2000)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de
2000, tendo como 1º signatário o Senador Jefferson
Peres, que modifica o § 6 do art. 14 da Constituição
Federal (dispõe sobre a obrigação de renunciar seis
meses antes do pleito, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os Prefeitos, quando concorrem
à reeleição), tendo
Parecer sob nº 148, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Iris
Rezende, pela prejudicialidade da matéria, com votos
con trá ri os dos Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Ro ber to Freire, e favorável, a Proposta de Emenda à Constituição nº
44, de 2000, com a qual tramita em conjunto.
–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 270, DE 1999
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 270, de 1999 (nº 161/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Clube de Birigui Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Birigui, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 483, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Gilvam Borges, com abstenções dos Senadores Geraldo Cândido e Jefferson Peres.
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–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 276, DE 1999
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 276, de 1999 (nº 131/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jales,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 569, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Carlos Wilson, com abs ten ções dos Se na do res Jef fer son Pe res
e Geraldo Cândido e da Senadora Heloísa Helena.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 30, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 30, de 2000 (nº 291/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Canoa Grande Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci da de de Iga ra çu do Ti e tê, Esta do de São Pa u lo, ten do
Parecer favorável, sob nº 526, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Djalma Bessa, com abstenções da Senadora Heloísa Helena e
dos Senadores Jefferson Peres, Geraldo Cândido e
Pedro Simon.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 31, de 2000 (nº 294/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Rádio Guarani para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, tendo
Parecerfavorável, sob nº 1.178, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Francelino Pereira.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 53, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 53, de 2000 (nº 20/99, na Câmara dos De putados), que aprova o ato que re no va a au to ri za ção outorgada ao Governo do Estado de Minas Gerais – Rádio
Inconfidência Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em freqüência modulada na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer fa vo rá vel, sob nº 1.179, de 2000, da Co mis são de Educação, Relator: Senador Francelino Pereira.
– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 56, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 56, de 2000 (nº 94/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão ou tor ga da à Rá dio Li to ral Nor te Ltda. para ex plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de São Sebastião, Estado de
São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 911, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Jonas Pinheiro, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
– 11 –
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2001
Votação, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 20,
de 2001, do Senador Roberto Requião, solicitando
que o Projeto de Resolução nº 57, de 2000, seja desapensado do Projeto de Resolução nº 81, de 1999,
de forma a retomar sua tramitação autônoma.
– 12 –
REQUERIMENTO Nº 129, DE 2001
Votação, em tur no úni co, do Re que ri men to nº 129,
de 2001, do Senador Eduardo Siqueira Campos, solicitando, nos termosregimentais, que o Pro je to de Re solução nº 7, de 2001, seja desapensado do Projeto
de Re so lu ção nº 81, de 1999, de for ma a re to mar sua
tramitação própria.
– 13 –
REQUERIMENTO Nº 151, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº 151, de 2001,
do Senador José Eduardo Dutra, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 84, 153, 184, 325, 378,
426, 475, 489, 568 e 607, de 1999, e 94, 190 e 232, de 2000, por
regularem a mesma matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está encerrada a
sessão.

(Le van ta-se a ses são às 19 ho ras e 08 mi nu tos.)
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Ata da 37ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 19 de abril de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho, Edison Lobão, da Sra. Marluce Pinto
e do Sr. Mauro Miranda
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Álvaro Dias – Amir Lando –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães
– Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bello
Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos
Patrocínio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner –
Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Edu ardo Suplicy – 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 – João
Alberto Souza – Jorge Bornhausen – José Agripino
– José Alencar – José Coelho – José Eduardo Dutra
– José Fogaça – José Roberto Arruda – Juvêncio da
Fonseca – Lauro Campos – Lúcio Alcântara – Lúdio
Coelho – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maguito Vilela
– Maria do Carmo Alves – Marluce Pinto – Mauro
Miranda – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior –
Nilo Teixeira Campos – Osmar Dias – Paulo Hartung
– Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez
Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos – Ro berto Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino –
Romero Jucá – Romeu Tuma – Sebastião Rocha –
Tasso Rosado – Tião Viana – Valmir Amaral – Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos tra balhos.
O tempo dos oradores da Hora do Expediente, da
presente sessão, será dedicado a comemorar o aniversário de Brasília, nos termos do Requerimento nº 157,
de 2001, de autoria do Senador Valmir Amaral e outros
Srs. Senadores.
Para homenagear a cidade, concedo inicialmente
a palavra ao Senador Valmir Amaral.

O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores; Sr. Embaixador da Hungria; Sr. Embaixador da
Polônia; Sr. Ministro Júlio Aguiar, da Embaixada do Uru guai; Sr. Mário Miranda, representante da Embaixada
de Portugal; Sr. Antônio Augusto Veloso, Superintendente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras; Srªs e Srs. Diretores; minhas senhoras e
meus senhores, é com entusiasmo e alegria que venho
à tribuna na manhã de hoje.
Não o faço por obrigação. Tampouco o faço para
apa re cer nos jor na is ou na te le vi são. O que me mo ti va é
a comemoração de mais um aniversário de Brasília, ci da de que vai mos tran do todo seu es plen dor, ao com pletar 41 anos de existência.
Na história da vida das cidades, 41 anos é muito
pouco. Na história das grandes capitais, esse tempo é
quase nada. Basta lembrarmos capitais milenares,
como Roma, Atenas, Bagdá. São cidades de inegável
beleza e resplendor. Mas tiveram um longo tempo para
se tornarem belas.
O que admira em Brasília é ela revelar sua beleza
em tão pouco tempo. Seus extensos gramados, seus
palácios de linhas modernas, sua arrojada concepção
urbanística, a amplitude de seu horizonte. Tudo isso en canta qualquer um à primeira vista, ao primeiro olhar,
logo na primeira vez que vem a Brasília.
Confesso, Sr. Presidente e caros Colegas, que sou
um apaixonado por Brasília. Não nasci aqui, mas isso
pouco importa. Brasília é minha cidade por adoção. Não
se pode escolher a cidade onde nascer. Por isso, amamos a cidade natal quase automaticamente. Mas podemos escolher a cidade onde queremos morar, e a essa
amamos com toda a nossa força. É assim que amo Bra sília, com devoção, com fervor, de todo o coração.
Aqui tenho todas as referências de minha vida,
desde quando cheguei, ainda pequeno, nos braços de
minha mãe. Aqui estudei, formei-me, constituí família.
Meu trabalho está aqui. Meus amigos estão aqui. E,
agora, estou tendo a máxima satisfação que alguém
pode ter com sua ci da de ou com seu Esta do. Estou ten -
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do a opor tu ni da de de re pre sen tá-la nes ta Casa, no honroso mandato de Senador que ora desempenho.
Disse que cheguei a Brasília ainda pequeno. Meu
pai veio para cá ajudar a construir a cidade. Foi mais
um, en tre mi lha res de pi o ne i ros, que acre di ta ram no sonho de um homem determinado, audacioso, tomado
pela obsessão de in te grar o Bra sil ”por den tro“, como di zia. Sabem que falo de Juscelino Kubitschek, esse brasileiro notável, que deu realidade ao sonho de Dom
Bosco e teve a audácia de cons tru ir, em ple no chão bruto do cerrado, a nova Capital dos brasileiros.
Não foram poucas as resistências que encontrou
Juscelino para mudar a Capital do País. Era natural que
o Rio de Janeiro não qui ses se per der o pos to de Dis tri to
Federal. Os políticos da oposição engrossavam o coro
dos descontentes com a mudança. O Presidente JK,
com seu destacado espírito democrático, sabia que,
num Estado de Direito, não se passa por cima das leis.
Era necessário vencer a resistência do Congresso Nacional.
Hoje, es ti ves se vivo, o ide a li za dor de Bra sí lia ve ria
vastos gramados, canteiros floridos, árvores frondosas.
Veria superquadras pontilhadas de prédios, edifícios
suntuosos despontando no setor central, os vazios do
Pla no Pi lo to sen do ra pi da men te pre en chi dos por ca sas,
mansões, cons tru ções. Ve ria no vos se to res, no vas vias,
novos empreendimentos aparecendo em várias direções.
Brasília não é apenas a cidade modernista nascida da genialidade de Lúcio Costa e da criatividade de
Oscar Niemeyer. É um marco na história de nosso País.
É o ponto mais concreto de um projeto de integração
nacional. O plano de Juscelino era rasgar um cruzeiro
de estradas, dos quatro pontos cardeais, tendo por
base Bra sí lia. Ela se ria o sím bo lo des sa jor na da de in tegração.
Repetindo as palavras do gênio do traço, o arquiteto Oscar Niemeyer, ”Brasília é um convite à imaginação, às formas novas e belas, capazes de surpreender
e emocionar pelo que representa de novo e criador...“
Podemos afirmar que, com a inauguração de Brasília,
inaugura-se um novo sentimento de pátria, uma nova
concepção de Brasil, que passa a incorporar aquelas
zonas distantes e quase sem acesso à economia e ao
desenvolvimento nacionais.
Só coisas belas e que tocam fundo na alma inspiram os poetas. E a beleza de Brasília, nós últimos 41
anos, por diversas vezes, serviu de inspiração a vários
de les. Des de que foi ini ci a da a cons tru ção da ci da de, diver sos po e tas de di ca ram-lhe ver sos, e as sim será sempre, pois a sua paisagem é uma permanente fonte de
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inspiração. As superquadras arborizadas compõem a
perfeita harmonia entre a paisagem natural e o concreto, que, aqui, lon ge de ser frio, trans mi te mu i ta emo ção.
Emoção que agora dividido com todos aqui presentes.
Para encerrar este pronunciamento, Sr. Presidente, quero dirigir uma saudação especial àqueles homens pioneiros que ajudaram a construir esta cidade,
deixando para trás seus locais de origem, como meu
pai o fez, para dar realidade a um sonho.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
associa-se às homenagens que agora são prestadas a
esta Capital. Em verdade, as grandes decisões dos estadistas muitas vezes são questionadas. Mas o estadista somente o é pela coragem, pela determinação, pelo
ta len to e pela in te li gên cia com que di ri ge as suas ações.
Juscelino Kubitschek foi duramente questionado,
criticado, por ter sido aquele que retirava a Capital do
País do litoral e a colocava no centro geográfico da Nação brasileira.
Juscelino teve a visão de que, assim procedendo,
estaria possibilitando não apenas a criação de uma
nova cidade, mas o crescimento de um País harmônico
e que haveria de se lançar, de se projetar e de dominar
todas as latitudes nacionais.
Conheço Brasília desde os seus primeiros momentos, porque para aqui me transferi em 1962. Vivi
com a cidade, praticamente nasci com ela, essa cidade
que to dos nós ama mos, que o País in te i ro hoje res pe i ta
e admira.
Por tan to, a to dos aque les que mo ram em Bra sí lia,
que trabalham em Brasília, que ajudaram a construí-la,
os cumprimentos da Presidência do Senado Federal
por este aniversário que agora se completa.
A Presidência suspende a sessão por cin co mi nutos, para os cumprimentos às autoridades.
(Suspensa às 10h20, a sessão é reaberta às 10h25.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está reaberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao eminente Senador Maguito
Vilela, por 20 minutos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a primeira hora do
Expediente foi destinada às comemorações do 41º aniversário de Brasília, e o ilustre Senador Valmir Amaral,
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em nome de toda a Casa, fez um pronunciamento à altura desta Instituição, homenageando Brasília, esta cidade jovem, patrimônio da humanidade, planejada e
construída sob a égide do maior estadista que o Brasil
co nhe ceu em to das as épo cas, Jus ce li no Ku bits chek de
Oliveira. Portanto, Brasília é o orgulho de todos nós,
brasileiros.
Associo-me também ao Senador Valmir Amaral,
apresentando as minhas congratulações a todos os
brasilienses por essa data extremamente significativa e
importante.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Brasília
nasceu na minha cidade de Jataí, no dia 4 de abril de
1955, quando um cunhado meu, casado com a minha
irmã mais velha, indagou Juscelino, lá do meio da multidão, se ele, eleito Presidente, cumpriria o dispositivo
constitucional transferindo a Capital para o Planalto
Central. E Juscelino, exatamente nesse dia, 4 de abril
de 1955, na mi nha ci da de na tal, em Ja taí, as su miu esse
compromisso, que doravante passou a ser bandeira de
campanha daquele que eu e o Brasil consideramos o
maior estadista de todos os tempos.
Dessa forma, tenho muitos motivos para me orgulhar de Brasília; aliás, todos nós, brasileiros, temos muitos motivos para nos orgulharmos de Brasília.
Portanto, associo-me ao brilhante pronunciamento do Senador Valmir Amaral, que representou esta
Casa nas co me mo ra ções do 41º ani ver sá rio de Bra sí lia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 19 de abril
é uma data que não pode tam bém pas sar de sa per ce bida. Trata-se de um dia de grande significado histórico,
social e patriótico. É dia de render homenagens ao
Exército Brasileiro, uma instituição que sempre cumpriu, com brilho, dignidade e altivez, suas funções institucionais de defesa da Pátria.
Dezenove de abril relembra a memorável Batalha
dos Guararapes, em 1648, quando os combatentes
brasileiros gloriosamente conseguiram vencer os três
mil homens do exército invasor da Companhia das Índi as Ocidentais, numa verdadeira epopéia patriótica.
Hoje, em todos os recantos do Brasil, inúmeras
atividades marcarão a passagem deste aniversário,
lembrando à sociedade a importância do Exército. Do
alto desta tribuna, faço questão de prestar a minha homenagem e o meu reconhecimento a essa grande ins tituição.
Fico muito à vontade quando falo do Exército Bra sileiro, porque pude conhecê-lo por den tro, pude co nhecer essa instituição como um dos seus integrantes. Nos
anos de 1969 e 1970, tive a honra de servir ao País
como soldado do Batalhão da Guarda Presidencial, o
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BGP, aqui mesmo, em Brasília. Foi um período rico em
aprendizado, onde recebi os ensinamentos fundamentais na formação de meu caráter e de meu comportamento. A formação definitiva da personalidade de uma
pessoa se dá na fase final da adolescência, quando os
jovens tornam-se aptos ao serviço militar. Os ensinamentos obtidos no Exército foram determinantes para
minha existência e para que eu obtivesse êxito em minha carreira pública.
Foi um período em que pude receber orientações
filosóficas, disciplinares, humanas e religiosas, que me
auxiliaram a redimensionar a vida humana e a relação
com Deus. Em todos os momentos de minha vida pessoal e pública, em circunstâncias favoráveis ou não, uti lizo-me dos ensinamentos de nossos comandantes e
instrutores: serenidade, humildade, honestidade, amor
à verdade e ao trabalho, firmeza de atitudes, tenacidade, disciplina, lealdade e, acima de tudo, amor consciente ao Brasil e ao povo brasileiro.
As lembranças que tenho do meu período no
Exército me emocionam. No BGP, um batalhão que
sempre teve o conceito de unidade de elite do Exército
brasileiro, vivi o momento mais marcante de minha juventude, que se perpetuará, sem dúvida nenhuma, em
minha memória até o último dia de minha vida. Foi
quando recebi, das mãos do Comandante General Ma nuel de Jesus e Silva, hoje na reserva, o Diploma e a
Barreta de Praça Mais Distinto do Exército brasileiro. É
uma honraria concedida àqueles soldados que se des tacam pelo desvelo na instrução, pela disciplina e pelo
mérito intelectual demonstrado no exercício do serviço
militar. É um reconhecimento que guardo no fundo de
minha alma e que levarei comigo para a eternidade.
as

Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, segundo os
historiadores, as origens do Exército brasileiro remontam às pri me i ras dé ca das que se se gui ram ao des co brimento do nosso País. Naqueles primeiros instantes de
nossa formação, a tarefa mais importante desse embrião do Exército era a de uniformizar a administração,
conter insurreições, perseguir contrabandistas e combater os conquistadores que ameaçavam nossas costas, as costas brasileiras.
Nos meses seguintes à Independência, em 1822,
a atu a ção do Exér ci to foi de ci si va para der ro tar as ten tativas de fragmentação territorial do País. A manutenção
da unidade nacional é decorrente em grande parte de
suas ações e, em particular, da ação do grandebrasileiro Duque de Caxias. Também no período da proclamação e consolidação da República, o Exército atuou
como mo de ra dor que ga ran tiu a so bre vi vên cia das ins tituições.
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Ao longo de nossa história, o Exército esteve vigilante em defesa da nacionalidade, de nossa estruturação po lí ti ca e mo ral, de nos sa uni fi ca ção ge o grá fi ca, enfim, das nossas bases e da nossa soberania.
Relembrando acontecimentos históricos mais recentes, percebemos que o Exército brasileiro sempre
interferiu em defesa dos interesses superiores do Brasil
com responsabilidade, com altivez e com total independência. Em 1917, na efervescência da Primeira Guerra
Mundial, o Exército foi chamado a intervir no conflito. O
Brasil, que até aquele momento estava neutro, reagiu
com coragem diante da inaceitável agressão por parte
da Alemanha, quando torpedeou o nosso navio mercante Paraná, de seis mil toneladas.
Daí em di an te, até o fi nal do con fron to, pela pri me ira vez em sua história, missões militares brasileiras
partiram com destino ao cenário de guerra. Enquanto
isso, nos quartéis brasileiros, oficiais e soldados despertavam as suas energias patrióticas e repetiam em
coro os brados que irrompiam dos lábios do grande po eta Olavo Bilac:
A caserna é uma escola. Sendo soldados, sereis cidadãos. Não podemos, nesta
terrível fase da vida da humanidade, admitir
que um cidadão deixe de ser soldado. Quando se trata de defender a família e a pátria, a
fraqueza é um crime, e o descuido é uma desonra.
Com seus navios de guerra, aviadores, oficiais e
uma Missão Médica Especial, o Brasil cooperou com a
vitória final das tropas aliadas, consagrada definitivamente em 1918. De ze nas de ofi ci a is e sol da dos do nosso Exército destacaram-se nas linhas de frente e receberam condecorações que honraram a Pátria pela bravura diante do inimigo.
Vinte e cinco anos mais tarde, em 1942, o País
anunciou o rompimento de suas relações diplomáticas
com a Alemanha, Itália e Japão, que formavam as forças do cha ma do Eixo. No va men te agin do em de fe sa da
soberania, ferida pelas agressões alemãs, o Exército
brasileiropartiu para enfrentar um novo conflito mundial
de gran des pro por ções. Entre con ti nu ar for ne cen do matérias-primas para os países democráticos em guerra
con tra o nazi-fas cis mo, o Bra sil op tou por par ti ci par di retamente das operações militares na Itália.
Na planície que borda o Mar Tirreno se deu o batismo de fogo das tropas brasileiras. Mas foi, sobretudo,
em Mon te Cas te lo, em Mon te se e em For no vo, em meio
à lama, à chuva persistente, às nevascasinclementes e
ao frio insuportável, que nossos combatentes mostra-
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ram a sua fibra naqueles combates. A tomada de Monte se fi cou mar ca da: foi lá que se tra vou o com ba te mais
sangrento e mais importante da campanha de nossas
tropas na ba ta lha dos Ape ni nos. Os nos sos fe i tos e vi tórias, inegavelmente, são a síntese do valor da nossa
gente e o símbolo de nossa vocação democrática.
O Sr. Car los Pa tro cí nio (PFL – TO) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Ouço,
com muito prazer, o Senador Carlos Patrocínio, representante do querido Estado vizinho e irmão, o Tocantins.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Senador
Maguito Vilela, gostaria de associar-me às manifestações de aplauso ao glorioso Exército brasileiro por oca sião de sua data comemorativa. Como V. Exª, sinto-me
também muito orgulhoso por ter pertencido às fileiras
do Exército brasileiro. Nos idos de 1964, concluí o curso
de CPOR na Cavalaria, em Belo Horizonte. Guardo até
hoje lem bran ças in de lé ve is de como se for ma e mo du la
um caráter naquela casa de ensinamento, talvez das
melhores que o nosso País tenha. Lá, apren de-se a res pe i tar a hi e rar quia, ven do-se que os seus co man dan tes
são homens que têm verdadeiramente o espírito voltado para o sentimento nativista, de amor à Pátria. V. Exª
já enumeroudiversos feitos gloriosos, emborasangrentos, de que o Exército brasileiro participou, e eu, com o
orgulho que tenho, até fiz ver aos meus dois filhos que
gostaria muito que eles servissem ao Exército. No entan to, as co i sas mu da ram mu i to de lá para cá, emi nen te
Senador Maguito Vilela. Naquela época, éramos requisi ta dos a ser vir ao Exér ci to bra si le i ro ou a ou tro mem bro
das For ças Arma das, a Ae ro náu ti ca ou a Ma ri nha. Hoje,
muitos querem servir, mas os recursos que o Exército
recebe são parcos, não sendo possível que todos sirvam, pelo menos durante um ano, para terem noção do
que re pre sen ta efe ti va men te o Exér ci to bra si le i ro na formação da personalidade e do caráter de um homem.
Para terminar, Senador Maguito Vilela, assim que o
ex-Senador Elcio Alvares, nosso grande amigo e colega, assumiu o Ministério da Defesa, havíamos formulado um requerimento para discutirmos o papel das Forças Armadas na segurança interna do País. Sabemos
que, constitucionalmente, o Brasil cuida da segurança
das suas fronteiras protegendo-as de ameaças externas. Porém, gostaríamos – aproveito o discurso de V.
Exª para cha mar a aten ção para esse as sun to – de sus citar uma discussão importante, qual seja, o papel das
Forças Armadas na garantia do cidadão brasileiro, porque as polícias mi li ta res e ci vis já não es tão dan do con ta de dar ao brasileiro a proteção que ele merece. Gos-
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taria apenas de suscitar en passant essa questão que
gostaria de ver debatida no seio desta Casa. Cumprimento V. Exª pelo magníficodiscurso que faz nes ta manhã.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço a V. Exª e incorporo o seu aparte com muita honra
ao meu pronunciamento. Fico feliz de saber que V. Exª
integrou também as fileiras do Exército brasileiro na ca valaria – eu fui granadeiro –, fico especialmente honrado por ouvir esta notícia de V. Exª.
O Sr. Valmir Amaral (PMDB – DF) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Concedo também um aparte, com muita honra, ao nobre Senador Valmir Amaral.
O Sr. Val mir Ama ral (PMDB – DF) – Se na dor Maguito Vilela, é motivo de muita honra para mim estar
aqui ou vin do as suas pa la vras. Com mu i ta emo ção, vejo
V. Exª contar que iniciou a sua vida como soldado do
Exér ci to. Qu e ro, aqui da mi nha ca de i ra, dar o meu tes temu nho e di zer que Go iás foi pre mi a do duas ve zes – não
só Go iás, tam bém o Bra sil –, pois V. Exª foi o me lhor go vernador que Goiás já teve e, naquela época, um dos
me lho res go ver na do res do Bra sil. V. Exª está hoje nes ta
Casa representando o seu Estado como Senador da
República, como um senador atuante, que levanta a
bandeira do seu Estado, que trabalha com muita honradez, honestidade e com muita sinceridade. V. Exª traz
do Estado de Goiás um exemplo para o Brasil, um
exemplo para esta Casa, um exem plo para to dos os po líticos – e o que mais precisamos é de exemplos de ho nestidade, de seriedade. Desde que entrei nesta Casa,
nunca ouvi falar nada contra V. Exª. Desejo-lhe, portanto, o ma i or su ces so. Fico fe liz em sa ber que ini ci ou a sua
vida mu i to hu mil de men te como um sol da do do Exér ci to.
Parabenizo V. Exª e parabenizo o Estado de Goiás por
ter V. Exª como representante.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço a V. Exª pelo aparte e pelas palavras generosas, frutos, naturalmente, da nossa amizade. Realmente sinto-me orgulhoso de ter chegado aqui em Brasília, vindo
da roça, deixando de ser engraxate para pegar uma farda e um fuzil. Como soldado, estive no Palá cio do Pla nalto vigiando o Presidente da República; fiz guarda também no Pa lá cio da Alvo ra da, na Gran ja do Tor to e na por ta desta instituição. Como soldado do Exército, parti com
muita coragem,muita determinação e com muitoidealismo para a vida pública,candidatando-meavereador,depois a deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador e senador da República.
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Estou aqui, nesta tribuna, vin do dali, da que la guari ta que po li cia a se gu ran ça dos pre si den tes da Re pú blica – eu dava segurança ao Presidente Costa e Silva
quando S. Exª sofreu ima isquemia cerebral; passei 24
horas sem dormir em frente ao Palácio do Planalto.
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Permite V.
Exª um aparte?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Com
mu i to pra zer, con ce do apar te ao ilus trís si mo Se na dor
mineiro José Alencar .
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – É realmente excepcional ouvir o pronunciamento de V. Exª, especialmente no que diz respeito a essa sua forma de
se lembrar do seu passado: ela mostra a força do seu
caráter, porque V. Exª tem orgulho do seu passado.
Todas as vezes em que V. Exª se re fe re ao seu pas sa do, traz este exem plo de quem se or gu lha de cada mi nuto que viveu, mesmo que esses mi nu tos te nham se
passado em circunstâncias menos favoráveis em relação a luta pela vida. V. Exª os viveu com dignidade,
como tudo o que V. Exª tem feito na vida. Por isso,
quero trazer uma palavra de congratulação: não a V.
Exª mas, ao povo de Go iás, por pos su ir aqui no Se na do uma representação tão rica, de caráter tão forte e
puro, como é o caso de V. Exª. Meus parabéns, povo
de Goiás, por ter elegido para representar o Estado
de Goiás no Senado da República este grande cidadão bra si le i ro, que é o nos so com pa nhe i ro, o Se na dor
Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agra deço muito a V. Exª pe las pa la vras, ge ne ro sas, prin cipal men te por que par tem de um Se na dor que tam bém
lutou bravamente e venceu, um dos homens mais
bem sucedidos deste País, homem de visão longa,
homem que so nha alto, con ti nua so nhan do alto com a
Pátria brasileira. Agradeço muito a V. Ex.ª
Sr. Presidente, ainda tinha algumas palavras
para proferir, mas, diante da premência do tempo,
gostaria que V. Ex.ª desse como lido o restante do
meu pronunciamento.
Ao finalizar, deixo aqui os meus mais sinceros
cumprimentos e homenagens ao Exército brasileiro
no dia consagrado a esta instituição, aos comandantes, aos oficiais, aos soldados. Meus cumprimentos
especiais ao Comandante do Exército, General Gleuber Vieira, que se destaca pelo trabalho extraordinário que vem realizando. Minhas saudações aos membros do glorioso BGP, onde, como já disse, tive a
oportunidade de servir como granadeiro – particularmente ao atual comandante, Coronel Haroldo Assad
Carneiro, que sempre me recebeu naquele batalhão
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com uma distinção que me faz sentir como se ainda
fosse membro daquela corporação.
O Exército é realmente uma escola de ideais.
Muito bem o definia o Capitão José Batista de Queiroz, que comandava a Terceira Companhia do BGP
em 1969: ”No Exército se aprimoram as virtudes. Os
brasileiros se encontram e se igualam, as raças se
unem e os pre con ce i tos se ex tin guem. Os es for ços se
conjugam e as histórias se escrevem. O Exército é
uma escola onde formam-se homens“.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Estão
nas pa la vras de V. Exª as pa la vras do Se na do Fe de ral
em ho me na gem a esta no tá vel ins ti tu i ção bra si le i ra, o
Exército, instituição que cumpre bem o seu papel e
honra a Pátria brasileira.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, peço que seja ins cri to para uma ina diá vel
comunicação no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
está inscrito, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Ricardo Santos.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cumpre-nos neste momento abordar as potencialidades e
oportunidades de investimento no Porto de Barra do
Riacho, localizado no Município de Aracruz, no meu
Estado do Espírito Santo. Este porto pode transformar-se, pro xi ma men te, em um dos gran des cen tros de
movimentação de carga geral no Sudeste brasileiro.
Os estudos sobre os Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, que resultaram na formulação do Programa Avança Brasil, permitiram a inclusão do Porto de Barra do Riacho no Plano Plurianual
de Aplicações – PPA da União – no período
2000/2003, reconhecendo a importância estratégica
des se por to para o País ao con si de rá-lo como um dos
principais projetos da Região Sudeste a ser implementado com participação e indução do Governo Fe deral.
O porto de Barra do Riacho, situado a 90 quilômetros da região metropolitana da Grande Vitória,
possui excelente infra-estrutura de acesso rodoferroviário, estando interligado à estrada de ferro Vi tória-Minas, e à BR-101 e, através da BR-342, será conectado à BR-116, a antiga Rio-Bahia, inserindo-se,
portanto, dentro da ampla região geoeconômica que
envolve a Região Sudeste do Brasil, integrando-se
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também às Regiões Centro-Oeste e Nordeste do
País.
O fato de o por to de Bar ra do Ri a cho es tar lo ca lizado fora da região metropolitana, em região de densidade demográfica relativamente baixa, constitui-se
em diferencial competitivo importante, garantindo ao
referido porto amplas possibilidades de expansão de
sua retroárea e também maior facilidade no fluxo de
car gas trans por ta das, sem as desvantagens dos por tos situados em áreas já intensamente urbanizadas.
Des ta ca-se, ain da, a pre sen ça de três en tre pos tos aduaneiros do interior (EADI’s) e um terminal intermodal (TIMS) em um raio de até 100 quilômetros
do referido porto. Essas estruturas de negócios cons tituem-se em importantes ferramentas de uso logístico, permitindo a mo vi men ta ção de es to ques e de car gas fora da região portuária. São mais de um milhão
de metros quadrados de áreas para estocagem de
pro du tos que se des ti nam ao co mér cio de ex por ta ção
e importação.
O porto de Bar ra do Ri a cho, cujo pro je to foi con cebido na dé ca da de 70, con ta hoje com in fra-es tru tu ra de proteção, constituída dos molhes Norte e Sul e
do acesso náutico concluído, estando em funcionamento, há cerca de 20 anos, apenas um terminal especializado em movimentação de celulose, administrado pela Portocel, sub si diá ria da Ara cruz Ce lu lo se e
da Cenibra, esta última localizada no Estado de Minas Gerais.
O recinto portuário de Barra do Riacho, incluindo sua re troá rea, com pre en de 120 hec ta res, dos qua is 30 hectares encontram-se sob domínio útil da Portocel, com infra-estrutura constituída de dois berços
de atracação, três armazéns e os respectivos acessos rodoviário e ferroviário. Os 90 hectares restantes,
per ten cen tes à Com pa nhia Do cas do Espí ri to San to –
Codesa –, estão para ser aproveitados, não existindo
ainda qualquer instalação de uso portuário. O calado
do porto pode chegar a até 16 metros e sua bacia de
evolução atinge a 180 metros de raio, permitindo a
movimentação de navios de grande porte, a exemplo
dos modelos de quarta e quinta gerações, conhecidos como Post Panamax, com cumprimento superior
a 275 metros e capacidade de transporte acima de
quatro mil contêineres.
Nesse sentido, a área do porto e a infra-estrutura já existente possuem aspectos logísticos extremamente favoráveis ao desenvolvimento de um complexo portuário capaz de suportar grandes volumes de
movimentação de cargas.
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Os estudos elaborados sob a responsabilidade
da Codesa e do Ministério dos Transportes estabelecem para o porto de Barra do Riacho o seguinte con junto de terminais especializados, a serem implantados:
• Terminal de produtos florestais – aproveitando as operações da Portocel, os estudos propõem ampliar o terminal já existente, transformando-o em um hub port para produtos florestais da
hinterlândia, contemplando cargas tais como celulose, papel, madeiras serradas, toras e outros manufaturados de madeira;
• Terminal de combustíveis – a oportunidade
de se ins ta lar um ter mi nal de gra néis lí qui dos em Bar ra do Ri a cho de cor re do im pe di men to am bi en tal e dos
ris cos já en vol vi dos e já iden ti fi ca dos no por to de Vi tó ria, de vi do à sua lo ca li za ção na área me tro po li ta na da
Grande Vitória;
• Terminal de carga geral – propõe-se, inicialmente, concentrar as atividades desse terminal no
embarque de mármore e gra ni to, além de pro du tos si derúrgicos diversos;
• Terminal de contêineres – a viabilidade desse terminal está diretamente relacionada ao crescimento da movi men ta ção de cargasconteinerizadas e
representa a principal alternativa do sistema por tuário do Espírito Santo para atração de cargas da hinterlândia sob influência desse porto.
Os estudos preliminares de viabilidade dos investimentos no porto de Barra do Riacho indicam a
necessidade de inversões de recursos da ordem de
R$88 milhões (a preços de 1999), com participação
de recursos públicos equivalentes a R$40 milhões,
destinados a obras de drenagem, infra-estrutura
complementar e investimentos privados, no montante de R$48 milhões, correspondentes, estes últimos,
à implantação dos terminais especializados já referidos.
Considerando a importância do porto de Barra
do Riacho para o Sudeste brasileiro, cuja área de influência chega a alcançar partes das Regiões Centro-Oeste e Nordeste e, tendo em conta sua inclusão
no Programa Avança Brasil e no Plano Plurianual de
Aplicações 2000/2003, fomos motivados a analisar a
alocação e a liberação de recursos financeiros para
esse porto, visando subsidiar a revisão do PPA, em
curso no Congresso Nacional, com o objetivo de prover recursos adicionais necessários à viabilização do
porto de Barra do Riacho.
Na análise que empreendemos, Senador Gerson Camata e Senador Paulo Hartung, da Bancada
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capixaba, constatamos que o tratamento que vem
sen do dis pen sa do pelo Mi nis té rio dos Trans por tes ao
sistema portuário do Espírito Santo e, de modo particular, ao porto de Barra do Riacho é incompatível
com a prioridade e a importância que essa estrutura
portuária terá para o desenvolvimento das trocas comerciais do Brasil com o exterior.
Utilizando-se tão-somente os dados relativos à
liberação dos recursos alo ca dos no OGU/2000 para o
porto de Barra do Riacho, verificamos que, do to tal de
recursos alocados de R$5,4 milhões, apenas R$2 mi lhões, ou seja, menos de 40%, foram empenhados.
Essa mesma proporção, ou seja, recursos empenhados em relação a recursos alocados, para a infra-estrutura portuária con si de ra da nos de ma is cor redores de transportes foi bem superior. Para todos os
demais portos inseridos nos corredores de transportes con si de ra dos no Pro gra ma Avan ça Bra sil, ou seja,
o corredor Leste, Mercosul e Nordeste, os recursos
pre vis tos no OGU/2000 fo ram da or dem de R$204 mi lhões, tendo sido empenhados R$151 milhões, ou
seja, cerca de 74%.
Especificamente, o porto de Barra do Riacho foi
contemplado no PPA com recursos de aproximadamente R$15 milhões. Isso evidencia que os recursos
programados estão muito aquém das necessidades
de investimentos públicos no referido porto e o cronograma de liberação encontra-se substancialmente
defasado em relação aos demais investimentos in seridos nos outros corredores regionais de desenvolvimento.
Considerando a relevância do porto de Bar ra do
Riacho para o desenvolvimento da hinterlândia já especificada, estamos propondo a esta Casa e ao Poder Executivo, as seguintes medidas inerentes à viabilização do porto de Barra do Riacho:
1 – elevação da dotação constante no
PPA-2000/2003, de aproximadamente R$15 milhões,
para R$40 milhões, conforme emen da de nos sa au to ria à revisão do PPA, em fase de apreciação na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização;
2 – inclusão do referido porto na agenda do Go verno para o biênio 2001/2002;
3 – es ta be le cer pri o ri da de ab so lu ta para in ves timentos no porto de Barra do Riacho, agilizando a liberação dos recursos consignados no OGU/2001,
equivalentes a R$10,3 milhões, e a alocação de recursos próprios da Codesa no montante de R$5,10
mi lhões, con for me De cre to nE 3.747, de 6 de fevereiro
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de 2001, que define a programação de dispêndios da
Codesa.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permite-me V.Exª um aparte, Senador Ricardo Santos?
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Perfeitamente, Senador Gerson Camata.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – É muito
oportuna a fala de V.Exª. Não só nós, capixabas, mas
mineiros,cariocas, enfim, brasileiros que co nhe cem a
costa brasileira sabem que ali, em Barra do Riacho,
mesmo que não queiram, haverá um hub port. Em
primeiro lugar, porque temos rodovias que servem,
que estão sendo construídas – e V. Exª acentuou
isso –, além disso, a melhor ferrovia do Brasil, que
liga o por to de Vi tó ria até Bra sí lia, tam bém já che gou
lá. V. Exª sabe que o trigo consumido em Brasília já
está vindo de Vitória por trem. Já há, portanto, uma
conexão ferroviária funcionando que penetra todo o
interior do Brasil, e que poderá penetrar ainda mais
com a Fer ro nor te e ou tras fer ro vi as que se di re ci o narão para Brasília. Mas nós percebemos que há uma
tentativa de atropelar a natureza, de forçar a natureza, construindo portos, por exemplo, onde a profundidade do mar é im pró pria e para onde nor mal men te
não fluem as ferrovias e as mercadorias. E presenciamos a tentativa de criação desse porto no Rio de
Janeiro e em outros pontos do litoral brasileiro. No
en tan to, há uma no tí cia mais ou me nos in te res san te.
V. Exª elaborou emenda elevando os recursos de
R$15 milhões para R$40 milhões, e já estamos ouvindo por aí que o Mi nis tro dos Trans por tes pre ten de
liberar neste ano R$40 milhões para acertar a bacia
de evolução, o que, imediatamente, fará com que o
por to se tor ne ab so lu ta men te viá vel até nas mãos de
empresas da iniciativa privada. De modo que o pronunciamento de V. Exª vem ao encontro da luta da
Bancada do Espírito Santo, que dura mais de 10
anos, para abrir os olhos das autoridades brasileiras
para aqui lo que o Bra sil todo está ven do: o hub port,
principalmente de contêineres de produtos de celulose e de produtos madeireiros, terá que ser colocado ali. A enorme hinterlândia de Minas – e, futuramente, do Brasil – está produzindo flo res tas ar ti fi ci ais, assim como o Espírito Santo e o sul da Bahia. A
madeira tratada – uma gran de re vis ta na ci o nal pu blicou matéria sobre o assunto esta semana – está
substituindo a madeira de lei, tornando desnecessária a exploração da floresta amazônica. De modo que
temos ali um local próprio para que isso se desenvolva. O pronunciamento de V. Exª vem nesta direção: o
Espírito Santo não pode abrir mão daquilo de que o
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Brasil precisa, ou seja, de um hub port para essas
mercadorias em Barra do Riacho. Cumprimento V.
Exª pela oportunidade da sua fala.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Agradeço o aparte do Senador Gerson Camata.
Todos somos testemunhas de sua luta junto à Bancada capixaba para tornar viável esse grande ter minal portuário, importante, como eu disse, não apenas para o Espírito Santo mas para o Sudeste e para
todo o Brasil.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Ricardo Santos?
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – Senador Ricardo Santos, quero, muito rapidamente, associar-me às observações e às críticas que V. Exª apresenta em seu pronunciamento e também às ações,
pois quero participar, na Comissão de Orçamento, da
boa briga para fortalecer a presença dessa obra no
PPA e para incluir recursos no Orçamento da União.
Seguramente, isso não é um favor que a União faz ao
Espírito Santo, mas uma contribuição para o desenvolvimento do nosso País, para a criação de infra-estrutura necessária ao crescimento da economia. A
questão portuária é essencial e o Espírito Santo, indubitavelmente, tem vocação para o setor. O Estado
tem uma es tru tu ra por tuá ria pri vi le gi a da, cons tru í da a
partir da década de 70 e, portanto, com um nível de
modernização bem significativo em relação aos demais portos do País. Tanto é assim que a implantação
da lei de modernização dos portos avançou muito
mais ra pi da men te no Espí ri to San to do que em ou tras
partes do País – estamos vendo o episódio ocorrido
em Santos. O debate entre empresários, Governo e
trabalhadores deu-se no Espírito Santo em clima de
normalidade e tranqüilidade. Em todas as categorias,
inclusive avulsos, houve um trabalho espetacular na
área, e numa questão que é mu i to de li ca da, a que trata de postos de trabalho. Então, quero me as so ci ar ao
pronunciamento de V. Exª, sugerindo ao Senador
Gerson Camata, que tem a preferência, porque é o
decano...
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Decano e nosso guru na Bancada.
O Sr. Paulo Hartung (Blo co/PPS – ES) – Exa to.
Qu e ro su ge rir que nós, da Ban ca da do Espí ri to San to,
marquemos uma reunião com o Ministro dos Transportes, para conversarmos so bre o as sun to e sen si bi lizá-lo. Essa é uma oportunidade que nós três poderíamos construir nessa caminhada. Por último, Sena-
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dor Ri car do San tos, es ta mos fa lan do de trans por tes e
estamos recebendo a visita de empresários capixabas da área de transporte de carga terrestre, que es tão par ti ci pan do da nossa sessão. Eles vi e ram, jun to
com colegas do Brasil inteiro, denunciar e protestar
con tra a vi o lên cia e o rou bo de car gas no Bra sil. Mu i to mais do que denunciar, eles vi e ram tra zer ao Con gresso Nacional e à Presidência da República – já
enviaram ao Ministro Pedro Parente – um projeto re gulamentando o setor. Inclusive a nossa Bancada
pode ajudar também, pois é um projeto muito importante. Como estamos falando de transporte, de portos, é muito positivo que essa delegação esteja hoje
aqui. Já houve esta semana um evento importante
da confederação do setor, do qual eles participara.
Acredito que V. Exª ficará satisfeito por constar em
seu pro nun ci a men to o re gis tro des sa pre sen ça. Pa rabéns a V. Exª!
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Agradeço o aparte do Senador Paulo Hartung, que
en ri que ce, jun ta men te com o apar te do Se na dor Ger son Camata, o meu pronunciamento.
O Senador Paulo Hartung chamou a atenção
para o fato de que realmente a alocação de recursos
para o porto de Barra do Riacho não é um favor. Na
verdade, o porto é uma solução para reduzir o custo
Brasil nas exportações brasileiras.
Quero também me associar à causa dos representantes do transporte terrestre do Espírito Santo,
para encontrarmos uma solução, por regulação, para
evitar violência desse tipo, sofrida por todo o setor no
Brasil e também no Espírito Santo. Vale lembrar que,
devido à sua posição geográfica, no Estado se localizam grandes empresas de transporte terrestre.
Associo-me aos Senadores Paulo Hartung e
Gerson Camata no apoio à luta dos representantes
do transporte de carga terrestre no Espírito Santo.
Terminando, em quarto lugar, estamos propondo, para o por to de Bar ra do Ri a cho, o es ta be le ci mento de um cro no gra ma de ela bo ra ção de pro je to exe cu tivo, com vistas a detalhar a modelagem do futuro
porto, subsidiando, com isso, o processo licitatório
para construção dos terminais pela iniciativa privada
e seu posterior arrendamento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é indispensável que o Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes, redefina suas prioridades no
que diz respeito à modernização da infra-estrutura
portuária do País, buscando racionalizar a aplicação
dos es cas sos re cur sos or ça men tá ri os em pro je tos – a
exemplo do porto de Barra do Riacho – que possuam
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maior relação benefício/custo, seja do ponto de vista
social seja do ponto de vista privado.
Na verdade, o que está em jogo é o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro e, em especial,
a elevação da produtividade e diminuição dos custos
dos ser vi ços por tuá ri os, fatores que contribuirão para
a expansão das nossas exportações e, conseqüentemente, para o melhor equa ci o na men to do ba lan ço de
pagamentos do País.
Muito obrigado.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra pela ordem V. Exª.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
requeiro minha inscrição, se possível, para, no momen to ade qua do e na for ma do Re gi men to, fa zer uma
comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
esta inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go
a Hora do Expediente por 15 minutos, para atender
aos Srs. Senadores que estão inscritos para comunicações inadiáveis.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, hoje,
coincidentemente, comemoram-se o Dia do Exército
e o Dia do Índio, o que nos faz lembrar, de um lado, a
figura do índio brasileiro, nosso primeiro habitante, e,
de outro lado, a figura do Marechal Rondon, o grande
defensor dos índios, o grande desbravador das nossas fronteiras, que soube implantar uma política realmente nacionalista de defesa do índio.
Mas hoje, no Brasil, a realidade é muito di ferente. Estou aqui, a pedido das duas grandes potências
ma çô ni cas do meu Esta do, para ler um ma ni fes to, as sinado pelo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica
de Roraima e pelo Grão-Mestre do Grande Oriente
Estadual de Roraima. Passo a ler:
A maçonaria de Roraima vem externar
a toda a sociedade brasileira neste dia 19
de abril de 2001, Dia do Exército, seu irrestrito apoio à construção do Pelotão de Fronteira no Uiramutã.
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Rememoramos a todos os que amam
o Brasil as palavras imorredouras ditas pelo
Maçon Barão do Rio Branco, um dos expoentes que concretizaram os nossos limites
de fronteiras atuais:
”O Brasil teria de se manter atento nos
entendimentos internacionais, jamais adotando posições que, na hora sendo louvadas por interesses inconfessáveis, pudessem dar margem a futuras alegações indevidas. Havia que se ter sempre em vista que
cada parcela do nosso território, tendo sido
conquistada por meios suasórios (persuasivos) e jurídicos, exigia, para ser preservada,
que fosse ‘seriamente organizada a defesa
nacional’, pois ‘não se pode ser pacífico
sem ser forte’.“
Na Amazônia e em especial em Roraima hoje temos observado um movimento
bastante ”estranho“, norteado por diversos
organismos nacionais e internacionais, que
tentam ditar inúmeras ações voltadas para a
esterilização do progresso na região amazônica, como:
– retirada de terras ocupadas por famílias há séculos. Demarcação de terras in dígenas imensas, como nada antes visto na
história de outros pa íses;
– veto à exploração da biodiversidade
e riquezas naturais, mesmo de forma racional e sustentada;
– veto à construção de hidrelétricas,
rodovias, hidrovias, unidades de apoio militar;
– veto ao acesso e trânsito de brasileiros a terras brasileiras, estímulo à segregação de índios e não índios, dentre outras
equivocadas ações.
Em contrapartida, assistimos setores
da burocracia nacional autorizarem essas
organizações a circularem, pesquisarem e
até patrocinarem seminários, cursos de graduação e pós-graduação para diversos
agentes do Estado, inclusive do setor judiciário, nas universidades do chamado “Primeiro Mundo”.
Daí concluirmos ser a fonte de tantas
dificuldades a serem enfrentadas por nós
brasileiros que aqui residimos e que buscamos o desenvolvimento de Roraima.
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O Exército, presente na Amazônia
desde o início do século XVII, tem sido fiel
cumpridor de sua obrigação constitucional
no sentido de desenvolver e integrar os diversos pontos de fronteira. Vivificando-os
com brasileiros oriundos de todas as raças,
credos, costumes. Continuando a tradição
de sua formação primeira na Batalha dos
Guararapes, quando índios, brancos e negros se uniram e escorraçaram os invasores
holandeses de nossa Pátria.
O Exército, dando mostra de sua capacidade de bem servir a Nação, está implantando em Manaus o Centro de Pesquisas na
Amazônia, centro com tecnologia de ponta
na ciência médica, que contribuirá decisivamente para a medicina mundial na solução
de doenças tropicais como malária, febre
amarela, dengue, tuberculose, leischmaniose, dentre outras.
Até vinte, trinta anos atrás, portanto há
pouquíssimo tempo, assistíamos ao convívio harmônico de toda uma comunidade que
trabalhava pelo perfeito desenvolvimento do
então território roraimense. Brancos, ne gros,
índios, nas mais diversas atividades, ombro
a ombro, vislumbravam todos um Terceiro
Milênio repleto de bem-aventuranças.
Desejamos, respeitamos e aceitamos
de bom grado o auxílio de todos os que realmente busquem a justiça e a eqüidade.
Não acreditamos na violência das armas ou
na arrogância dos poderosos, que se acham
desenvolvidos e que, em pleno terceiro milênio, continuam exterminando vidas.
Buscamos a concórdia e o desenvolvimento espiritual do ser humano em todos os
recantos do Universo.
Conclamamos, portanto, todos os segmentos governamentais, em todas as esferas
de poder, Executivo, Legislativo, Judiciário,
bem como todas as organizações não-governamentais sérias a ponderarem as palavras
visionárias do Barão do Rio Branco e aqueles
que, infelizmente, tenham se equivocado, revejam urgentemente suas ações e venham
trabalhar em conjunto para a construção de
um Brasil com justiça social e dignidade espiritual para todos os brasileiros.
“Árdua é a missão de desenvolver e
defender a Amazônia. Muito mais difícil, po-
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rém, foi a de nossos antepassados de conquistá-la e mantê-la.” (Gen. Ex. Rodrigo
Octávio Jordão Ramos)
Fortaleçamos, portanto, a defesa nacional, como orientou Rio Branco, fortaleçamos urgentemente o Exército, a Marinha e a
Aeronáutica. Lembremos dos maçons que
nos precederam, como Tiradentes, Pedro I,
José Bonifácio, Caxias, Visconde do Rio
Branco, Barão e Visconde de Mauá, Deodoro da Fonseca, Benjamim Constant, Floriano Peixoto, Rui Barbosa, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Nilo
Peçanha, Hermes da Fonseca, Wenceslau
Braz, Washington Luiz, Senna Madureira,
dentre inúmeros outros.
Continuemos fortes! Continuemos pacíficos! Que o Grande Arquiteto do Universo
nos abençoe e guarde.
Grande Loja Maçônica de Roraima
Grande Oriente Estadual de Roraima.
Sr. Presidente, o manifesto que acabei de ler
em nome da maçonaria roraimense é em apoio à
construção de um quartel do Exército no Município
de Uiramutã, fronteira do Brasil com a Guiana e a
Venezuela. Uma entidade não governamental, chamada Conselho Indigenista de Roraima, teima em
não aceitar a presença do Exército.
Quero também, Sr. Presidente, que seja dada
como lida e, portanto, publicada na íntegra uma moção da Câmara de Ve re a do res de Boa Vis ta a fa vor da
construção do pelotão de fronteira.
Trata-se de um registro que quero fazer neste
dia que, coincidentemente, é o Dia do Índio e o Dia do
Exército Brasileiro.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
OFÍCIO Nº 64/01 – DAL
Excelentíssimo Senhor
Senador Francisco Mozarildo de Melo Cavalcante
End.: Seando Federal – Ala Sen. Afonso Arinos – 1º
Andar – Gab. 10
Cep: 70165-900 – Brasília-DF
Boa Vista-RR, 4 de abril de 2001
Senhor Senador,
Ao cumprimentar Vossa Excelência, encaminha mos em ane xo, Mo ção de Apo io, di ri gi da ao Exér -
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cito Bra si le i ro, pela con ti nu i da de da Cons tru ção do 6º
Pelotão Especial de Fronteira, No Município de Uiramutã-RR, apro va da na Ses são Ordi ná ria do dia 28 de
março do corrente ano, através do Requerimento nº
7/2001, de au to ria da Ve re a do ra Dra. Ode te Ire ne Do mingues.
Na oportunidade, apresentamos nossas considerações. – Flávio dos Santos Chaves, Presidente.
MOÇÃO DE APOIO
“AO EXÉRCITO BRASILEIRO, PELA
INICIATIVA DA CONSTRUÇÃO DO 6º
PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA, NO
MUNICÍPIO DE UIRAMUTÃ”
Esta Vereadora, e os demais subscritores, registram Moção de Apoio ao Exército Brasileiro, pela
con ti nu i da de da cons tru ção do 6º Pelotão Especial de
Fronteira em nosso Estado.
Considerando que o Governo Federal, através
do Exército Brasileiro, concluiu pela construção do 6º
Pelotão Especial de Fronteira em área estratégica de
SegurançaNacional,localizada no município de Uiramutã, neste Estado;
Considerando que tal iniciativa volta-se fundamentalmente aos interessesmaiores da União, representado pela defesa de nossas fronteiras;
Considerando que houve equivocada decisão
judicial quanto a sustação dessa construção, sem
embargo das razões que a fundamentam;
Considerando que a permanência da paralisação dessa construção implicará em perda parcial de
nossa Soberania Nacional; Soberania essa responsável pela alavancagem do desenvolvimento e progresso do Brasil, nesse longínquo rincão Pátrio;
Finalmente, considerando que, para garantir a
transparência de nossa Soberania e a eficiência da
Defesa de nossas Fronteiras, democraticamente é
nosso dever cívico patriótico nos solidarizarmos com
o Exército Brasileiro para que se mantenha firme e ir redutível no propósito constitucional de bem servir à
Pátria por exemplo ao objeto desta Moção.
Ante ao exposto, apresentamos esta Moção de
Apoio ao Exército Brasileiro, pela iniciativa da construção do 6º Pelotão Especial de Fronteira, em nosso
Estado, assim como de sua perseverança – cívica e
patriótica – de manter-se nesse propósito e após a
aprovação da presentepropositura, re quer-se ciên cia
ao Excelentíssimo Senhor General de Exército – Coman dan te da 1ª Bri ga da em Ro ra i ma -, ao Exce len tíssimo Senhor General de Exército – Comandante Militar da Ama zô nia -, à Exce len tís si ma Se nho ra Pre fe i ta
Municipal de Boa Vista, ao Excelentíssimo Senhor
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Governador do Estado de Roraima, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa e
ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de
Justiça deste Estado.
Sala das Sessões, Plenário Estácio Pereira de
Melo, 3 de abril de 2001. – Vereadores Odete Irene
Domingues – Affonso Rodrigues – Aldo Dantas –
Pr. Artur – Braz Behnck – Flávio Chaves – Chico
Do i do – George Melo – Ivo Cantanhede – Tio Bri to
– Marcos da Byte – Mª de Lour des Pi nhe i ro – Na ta nael Nascimento – Otoniel F. de Souza – Ruben
Bento – Severino Silva – Walteir Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung,
por 5 minutos.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pri me i ra pá gi na do jor nal O Glo bo – e acho que de to dos
os jornais de hoje – traz o aumento da taxa de juros
Selic. Esse aumento foi decido ontem, em reunião do
Copom. O Globo, em seu Caderno de Economia,
traz em man che te, na pá gi na 25: ”Dí vi da pú bli ca cresceu 17,69 bilhões em março“. Duas movimentações
claras: houve uma valorização do dólar, que estamos
acompanhando, em função da nossa vulnerabilidade
externa, da crise na Argentina e dos problemas econômicos dos Estados Unidos; e houve um aumento
da taxa de juros Se lic no pe río do an te ri or, de meio por
cento, que elevou os juros para 15,75%, e, agora, de
mais meio por cento.
Quero aqui, Sr. Presidente, falar – e não falo
como economista, que sou somente no diploma, mas
como político –, de público, da minha apreensão com
o rumo da política monetária no nosso País.
Penso que o Ban co Cen tral co me teu um erro. Dez
entre dez analistas econômicos, dez entre dez bons
economistas deste País registraram a barbeiragem que
o Banco Central cometeu na penúltima reunião do Copom. A impressão que fica – e ouvi hoje a comentarista
Mi ri am Le i tão, no Bom Dia Bra sil, mos trar pon to de vis ta assemelhado – é que a última decisão só aprofunda
o pri me i ro erro. É um con tra-sen so, Sr. Pre si den te. Estamos tra zen do a cri se da Argen ti na para den tro do Bra sil
e espalhando pânico no mercado financeiro. E depois
ainda vão dizer que o mercado financeiro está completamente nervoso por culpa da crise política. Penso que
a crise política é muito grave, mas não se compara a
barbeiragens na condução da política monetária como
as que estão sendo praticadas.
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Sr. Presidente, política monetária não é algo es tratosférico, que não toca na vida do cidadão, do trabalhador, do consumidor, do empresário. A política
monetária está ligada à nossa vida. É o custo do dinheiro da qui lo que con su mi mos, pa gan do a cré di to. É
o cus to do di nhe i ro da que le in ves ti men to do mi cro empresário que tenta modernizar sua produção, o seu
serviço ou o seu comércio.
Esse assunto é sério e exige uma discussão
mais aprofundada. Por isso, reitero a proposta que fiz
recentemente de que reuniões dessa na tu re za du rem
sete dias antes da divulgação da Ata do Copom, mas
que, a partir da divulgação, a Comissão de Assuntos
Econômicos tra ga esse de ba te de for ma trans pa ren te
para todo o País.
Vamos refletir sobre o assunto. Sei que muitos
estão preocupados com o painel, o que é realmente
necessário, pois é preciso punir os responsáveis.
Mas vamos refletir o que significam 17 bilhões em
um mês. O País está che io de im pos to ruim, re gres si vo, in ci din do na ca de ia pro du ti va. O Con gres so Na cional aumentou o Cofins, criou e aumentou a CPMF,
cuja alíquota passou de 0,30% para 0,38%. A tabela
de imposto de renda está congelada há cinco anos,
para gerar di nhe i ro para o ca i xa do Go ver no. E 17 bi lhões são torrados do dia para a noite por erro, por
uma pequena barbeiragem na condução da política
monetária!
Daí, Sr. Pre si den te, a im por tân cia des ta co mu nicação inadiável, dirigida também à Comissão de
Assuntos Econômicos. Deveríamos aprovar este projeto de minha autoria. Se necessário, vamos aperfeiçoá-lo. Contudo, o Presidente do Banco Central ou
um diretor, indicado pelo Presidente do Banco Central, precisava vir ao Congresso com regularidade ex plicar as razões e a estratégia do Banco Central em
relação à política monetária.
E há um dis sen so den tro do pró prio Go ver no em
relação a esse assunto. Se observarmos as declarações do Ministro da Fazenda, Pedro Malan, perceberemos que S. Exª tem-se batido para demonstrar a
consistência dos fundamentos econômicos do nosso
País nes se mo men to de cri se da Argen ti na. Então, há
uma contradição, um erro, e precisamos discutir. Evidentemente há assuntos que têm mobilizado muitos
co ra ções e men tes den tro do Se na do, mas pen so que
precisamos discutir em profundidade esses temas.
Tenho tentado dar uma contribuição para que
fiscalizemos o que tem que ser fiscalizado, investiguemos o que tem que ser investigado, punamos
quem tiver que ser punido, mas, ao mesmo tempo,
continuemos a rotina de trabalho desta Casa, tentan-
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do zelar pelo interesse do cidadão, pelo interesse do
empresariado nacional, pelo interesse do nosso desenvolvimento, da geração de emprego e de renda.
Parece-me que a política monetária perdeu o
rumo nos últimos dias. Penso, inclusive, que o Presidente do Banco Central tem feito um bom trabalho no
Banco Central, mas, nos últimos sessenta dias, creio
que perdeu o rumo dessa política monetária. É para
isso que exis te o Con gres so Na ci o nal e o Se na do Fe deral: temos que ajudar a dar rumo a essa política tão
importante entre as políticas públicas do nosso País.
Era a comunicação que desejava fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Requião, já anteriormente chamado.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de fazer a minha comunicação, quero fazer duas observações: em primeiro lugar, depreendo do depoimento e
da intervenção do Senador Paulo Hartung que essa
história de Banco Central independente deve ser enterrada definitivamente. Precisamos de um Senado
mais vivo, de uma sociedade mais participante na direção e na condução das diretrizes econômicas do
País.
Em segundo lugar, quero fazer uma crítica, que
tem ser feita agora. Fui abordado, minutos atrás, por
uma repórter do jornal O Estado de S.Paulo, que
está fazendo uma pesquisa secreta. Ela me apresentou uma cédula que perguntava se os Senadores
Antonio Carlos Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da de viam ser cas sa dos, em face das pro vas apre sen ta das
so bre a que bra do si gi lo do pa i nel do Se na do na vo ta ção da cassação de Luiz Estevão. Um pouco ligeiro o
jornal O Estado de S.Paulo, um pouco irresponsável
com a pesquisa, um pouco sensacionalista na intenção, porque essas provas não são do conhecimento
dos Senadores ainda, as acareações não foram feitas, e eu, por exemplo, tenho um comportamento extre ma men te duro com as imo ra li da des, mas cre io que
a pesquisa feita, da forma como estão colocadas as
perguntas, e neste momento, é rigorosamente irresponsável.
Fica aqui a minha censura ao Estadão. Isso é
com por ta men to de pas quim sen sa ci o na lis ta de ter ceira ca te go ria, não é com por ta men to para um jor nal da
importância e da tradição do O Estado de S.Paulo.
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No entanto, Sr. Presidente, a minha intervenção
é para chamar a aten ção dos Se na do res e da im pren sa brasileira para uma audiência que ocorrerá na Comissão de Relações Exteriores, na próxima terça-feira, às 17h. Por convocação minha e aprovação unânime da Comissão será ouvido o Sr. Jacques Gu il ba ud,
que é um diplomata brasileiro que foi convocado ou
recrutado na época dos governos militares para o
Serviço de Informação do Itamaraty.
Esse diplomata tomou conhecimento de alguns
desvios de verbas e superfaturamentos ocorridos em
Portugal por ocasião da compra da Embaixada brasileira pelo Itamaraty – superfaturamento que teria sido
devolvido a algumas figuras importantes da República. Consta que esse diplomata passou a ser persegui do e foi re mo vi do para o Ca na dá. De ses pe ra do, teria pe di do asi lo ao Ca na dá. Con ce di do o asi lo, não sei
bem em que circunstâncias, ou não concedido, o diplomata foi demitido por abandono de cargo depois
de não ter comparecido ao serviço na Emba i xa da por
trinta dias. Até hoje não foi reintegrado. Como a demissão foi por abandono de cargo não foi objeto de
contemplação pela Lei da Anistia.
Tem con se gui do, na Fran ça, apo i os im por tan tíssimos ao seu objetivo de ser reintegrado ou aposenta do no Ita ma raty. Hoje, ele é por te i ro de ho tel em Pa ris e foi por muito tempo motorista de ônibus escolares. O diplomata Guilbaud, na terça-feira, na Comissão de Relações Exteriores, vai colocar com toda a
clareza as suas razões.
Na França, o famoso Alain Touraine, um dos
amigos do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
tem feito gestões inclusive junto ao Presidente para a
sua reintegração. O Itamaraty tem silenciado. Pedi in formações, mandaram-me um dossiê secreto, que
não faz nenhuma referência ao motivo real do afastamento do diplomata, que foram as denúncias de irregularidades em Portugal. O Itamaraty foge da responsabilidade de apurar com profundidade o fato, omite
para este Senador as razões substantivas e faz um
relatório de razões adjetivas.
Durante um ano e meio ou dois anos, tentei, ad ministrativamente, fazer com que o Governo reconsiderasse essas posições. As sucessivas evasivas e a
continuidade da omissão levaram-me a pedir à Comissão de Relações Exteriores a convocação do Sr.
Jacques Guilbaud. E, terça-feira, nós teremos a versão do Sr. Jacques Gu il ba ud, que oficialmente não foi
conhecida até hoje pelo Senado e no Brasil, para que
pos sa mos con tra pô-la às ver sões ofi ci a is ou, no caso,
à omissão e a covardia do Governo Federal em en-
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frentar um problema desse porte, se é que o Sr. Guilbaud irá nos convencer dos seus argumentos, que,
no dos siê que me apre sen tou até esse mo men to, são
extraordinariamente persistentes e consistentes.
Pelo menos a mim assim parecem.
Terça-feira, às 17h, teremos a oportunidade de
ou vir o Sr. Gu il ba ud que está vin do da Fran ça, de i xan do o seu cargo de porteiro de hotel para explicar ao
Senado por que foi demitido e por que, até hoje, o Ita maraty não escuta as suas reivindicações.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Visita-nos, neste momento, o Deputado Shi Chuan, da
China, com a delegação que o acompanha, inclusive
o Deputado Nelson Marquezelli.
Sobre a mesa, projeto de Resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 16, DE 2001
Cria a Comissão Permanente de Desenvolvimento Regional e de Agricultura
no Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os arts. 72, 77 e 101 do Regimento Inter no do Senado Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 72. .................................................
..............................................................
VII — Comissão de Desenvolvimento
Regional e de Agricultura — CDRA. (AC)
Art. 77. ..................................................
..............................................................
VII — Comissão de Desenvolvimento
Regional e de Agricultura – CDRA, 19. (AC)
..............................................................
Art. 101. ................................................
..............................................................
II — ......................................................
..............................................................
..............................................................
d) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, aeronáutico, espacial, marítimo e penitenciário; (NR)
..............................................................
Art. 2º O Regimento Interno do Senado Federal passa a viger acrescido do seguinte art. 104—A:
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Art. 104-A. À Comissão de Desenvolvimento Regional e de Agricultura compete
opinar sobre matérias pertinentes a:
I — planejamento, acompanhamento e
execução da política de desenvolvimento regional;
II — planos regionais de desenvolvimento econômico e social;
III — programas, projetos, investimentos e incentivos voltados para o desenvolvimento regional;
IV — integração regional;
V — agências de desenvolvimento regional;
VI — planejamento, acompanhamento
e execução da política agrícola, seguro agrícola, segurança alimentar, agricultura, pecuária, silvicultura, aqüicultura, eletrificação
rural, abastecimento, comercialização e fiscalização de produtos e insumos, vigilância
e defesa sanitária animal e vegetal;
VII — organização do ensino agrário;
VIII — 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;
IX — tributação da atividade rural, políticas de apoio às pequenas e médias propriedades rurais;
X — cooperativismo e associativismo
rurais;
XI — emprego e renda rurais.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se o inciso II do art. 99 do Regimento Interno do Senado Federal.
Justificação
Desde a extinção da Comissão de Agricultura
do Senado e da incorporação de suas atribuições às
competências da Comissão de Assuntos Econômicos, com a reforma do Regimento Interno de 1991,
vários projetos de resolução vêm sendo apresentados, no sentido de se restabelecer aquela comissão,
sob o argumento de que as atividades desenvolvidas
no meio rural, por sua importância para a economia
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do País, demandam tratamento especial, no âmbito
do Senado.
Do mesmo modo, o desafio da redução das desi gual da des re gi o na is de ní ve is de ren da, opor tu ni dades e condições de tra ba lho, im põe ao Se na do a ado ção de uma postura mais ativa no trato dessas questões, o que se traduz, em ter mos prá ti cos, na ne ces sidade da criação de uma comissão permanente para
se ocupar especificamente com esses assuntos. A
importância de se dar tratamento diferenciado a esses te mas no Con gres so Na ci o nal é re co nhe ci da pela
Câmara dos Deputados, que os examina nas comissões per ma nen tes de Agri cul tu ra e Po lí ti ca Ru ral (Regi men to Inter no, art. 32, 1) e na Co mis são da Ama zô nia e de Desenvolvimento Regional (art.32, V).
Outra medida que considero importante, no âm bito dessas modificações, é a transferência de temas
de Direito Agrário para a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, onde será analisado com as demais matérias da ciência do direito, con for me pro posta de alteração da alínea d do inciso II do art. 101 do
Regimento Interno do Senado.
Assim, conto com o apoio dos ilustres Senadores para a aprovação do presente projeto de resolução, que cria, no Senado Federal, a Comissão Permanente de Desenvolvimento Regional de Agricultura.
Sala das Sessões, 19 de abril de 2001 – Romero Jucá.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA
Regimento Interno do Senado Federal
Art. 72. As comissões permanentes, além da
Comissão Diretora, são as seguintes:
I – Comissão de Assuntos Econômicos
– CAE;
II – Comissão de Assuntos Sociais –
CAS;
III – Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania – CCJ;
IV – Comissão de Educação – CE;
IV-A – Comissão de Fiscalização e
Controle – CFC;(*)
V – Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional – CRE;
VI – Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura – CI.
..............................................................
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Art. 77. A Comissão Diretora é constituída dos
titulares da Mesa, tendo as demais comissões permanentes o seguinte número de membros:
I – Comissão de Assuntos Econômicos, 27;
II – Comissão de Assuntos Sociais, 29;
III – Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, 23;
IV – Comissão de Educação, 27;
IV-A – Comisão de Fiscalização e Controle, 17;(*)
V – Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, 19;
VI – Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, 23.
§ 1º O membro da Comissão Diretora
não poderá fazer parte de outra comissão
permanente.
§ 2º Cada Senador somente poderá integrar duas comissões como titular e duas
como suplente.
..............................................................
Art. 101. À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania compete:
I – opinar sobre a constitucionalidade,
juridicidade e regimentalidade das matérias
que lhe forem submetidas por deliberação
do Plenário, por despacho da Presidência,
por consulta de qualquer comissão, ou
quando em virtude desses aspectos houver
recurso de decisão terminativa de comissão
para o Plenário;
II – ressalvadas as atribuições das demais comissões, emitir parecer, quanto ao
mérito, sobre as matérias de competência
da União, especialmente as seguintes:
a) criação de Estado e Territórios, incorporação ou desmembramento de áreas a
eles pertencentes;
b) estado de defesa, estado de sítio e
intervenção federal (Const., art. 49, IV), requisições civis e anistia;
c) segurança pública, corpos de bombeiros militares, polícia, inclusive marítima,
aérea de fronteiras, rodoviária e ferroviária;
d) direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, aeronáutico, espacial, marítimo e penitenciário:
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e) uso dos símbolos nacionais, nacionalidade, cidadania e naturalização, extradição e expulsão de estrangeiros, emigração
e imigração;
f) órgãos do serviço público civil da
União e servidores da administração direta
e indireta do Poder Judiciário, do Ministério
Público e dos Territórios;
g) normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicais e
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios obedecido o disposto no
art. 37, XXI, da Constituição, e para as empresas públicas e sociedades de economia
mista, nos termos do art. 173, §, 1º, III, também da Constituição; (Const., art. 22,
XXVII);(*)
h) perda de mandato de Senador
(Const., art. 55), pedido de licença de incorporação de Senador às Forças Armadas
(Const., art. 53, § 6º);
i) escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e
de Governador de Território, escolha e destituição do Procurador-Geral da República
(Const., art. 52, III, a, c e e);
j) transferência temporária da sede do
Governo Federal;
l) registros públicos, organização administrativa e judiciária do Ministério Público
e Defensoria Pública da União e dos Territórios, organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
m) limites dos Estados e bens do domínio da União;
n) desapropriação e inquilinato;
o) criação, funcionamento e processo
do juizado de pequenas causas, assistência
jurídica e defensoria pública, custas dos serviços forenses;
p) matéria a que se refere o art. 96, II,
da Constituição Federal;
III – propor, por projeto de resolução, a
suspensão, no todo ou em parte, de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (Const., art. 52, X); (**)
IV – opinar, em cumprimento a despacho da Presidência, sobre as emendas
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apresentadas como de redação, nas condições previstas no parágrafo único do art.
234;
V – opinar sobre assunto de natureza
jurídica ou constitucional que lhe seja submetido, em consulta, pelo Presidente, de ofí cio, ou por deliberação do Plenário, ou por
outra comissão;
VI – opinar sobre recursos interpostos
às decisões da Presidência;
VII – opinar sobre os requerimentos de
voto de censura, aplauso ou semelhante,
salvo quando o assunto possa interessar às
relações exteriores do País.
§ 1º Quando a Comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente, por despacho do Presidente do Senado,
salvo, não sendo unânime o parecer, re curso interposto nos termos do art. 254.
§ 2º Tratando-se de inconstitucionalidade parcial, a Comissão poderá oferecer
emenda corrigindo o vício.
..............................................................
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O projeto lido será publicado e, em seguida, ficará perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber
emendas, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto de Decreto Legislativo
que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 71, DE 2001
Convoca plebiscito sobre a suspensão das negociações para o ingresso do
Brasil na Associação de Livre Comércio
das Américas pelo prazo de vinte anos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É convocado plebiscito, a ser realizado
em todo o território nacional, sobre a suspensão das
negociações para o ingresso do Brasil na Associação
de Livre Comércio das Américas — ALCA pelo prazo
de vinte anos.
Art. 2º Ficam sustadas até a proclamação dos
resultados do plebiscito de que trata este Decreto Le gislativo, na forma do estabelecido pelo art. 9º da Lei
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nº 9.709, de 18 de no vem bro de 1998, as me di das ad ministrativas que visem ao ingresso do Brasil na
ALCA.
Art. 3º O Presidente do Congresso Nacional
dará ciência da aprovação deste ato convocatório ao
Tribunal Su pe ri or Ele i to ral para os efe i tos pre vis tos no
art. 8º da Lei nº 9.709, de 1998.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Justificação
A pressão que vem ocorrendo sobre o Brasil
para ade rir à Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas —
ALCA tem sido quase insuportável.
No en tan to, nos sa eco no mia não tem con di ções
de se integrar à economia norte-americana se não
passar antes por um processo de fortalecimento interno e de integração com os demais países da Amé rica do Sul para poder cumprir, em condições menos
desfavoráveis ou menos desiguais, a integração com
aquela grande potência.
Trata-se de um processo longo e que não pode
ser feito em apenas alguns anos. Isso ficou demonstrado pelos acontecimentos recentes ocorridos no
campo das relações comerciais internacionais, como
o episódio da Bornbardier versus vaca louca que demonstrou que a guerra comercial na economia globalizada representa, cada dia mais, assunto para gente
grande. As exportações brasileiras es tão cres cen do e
incomodando. E as grande potências comerciais procu ram atin gir aque les pa í ses que têm al gum po ten ci al
de concorrência.
O ob je ti vo é cla ra men te im pe dir que a eco no mia
brasileira atinja as dimensões de uma concorrente
substancial no mercado internacional, o que nos leva
ao reconhecimento de um fator agravante: além da
tendência a longo prazo que vem colocando a economia bra si le i ra na ar ma di lha de não po der cres cer sem
gerar uma pressão sobre a taxa cambial e produzir,
por conseguinte, um acréscimo de custos que dificultará sua competitividade no mercado econômico, ingressam como fatores nesse quadro manifestações
de ordem politica que, no fundo, nos pretendem enquadrar no sistema comandado pelos países do Norte e submeter a nossa economia à ALCA, que seria
antecipada para 2003.
Trata-se de manobra, que, se aceita, será extremamente prejudicial aos interesses econômicos do
Brasil e do nosso povo. O quadro está ai para quem
quiser ver. E a ele se somam todos os fatores produzidos pela própria política econômica do Governo que
geram a vulnerabilidade da nossa economia, a nossa

503
Abril de 2001

fraqueza diante das pressões internacionais de caráter comercial e financeiro.
Na ver da de, o que se pre ten de é for çar o Bra sil a
aceitar de joelhos o seu ingresso na ALCA, onde a
nossa economia iria comparecer com o seu modesto
grau de produtividade, entregando sua produção aos
gigantes do Hemisfério Norte.
Assim, tendo em vista a importância desse fato,
parece-nos de todo inconveniente que uma decisão
dessa magnitude seja tomada sem que, lançando
mão de um dos ins tru men tos de de mo cra cia di re ta introduzidos em nossa Constituição, se ouça a população.
É por isso que submetemos ao Con gres so Na cional o presente projeto de decreto legislativo, para
que a sociedade brasileira se manifeste sobre a suspensão das ne go ci a ções para o ingresso do Brasil na
ALCA pelo prazo de vinte anos, que, parece-nos, seria o mínimo para permitir não apenas que a nossa
economia se coloque em condições de competir, mas
também o avanço da integração dos países sul-ame ricanos.
Sala das Ses sões, 19 de abril de 2001. – Roberto Saturnino – Tião Viana – Carlos Patrocínio –
Carlos Bezerra – La u ro Cam pos – Ma gui to Vi le la –
Valmir Ama ral – Re nan Ca lhe i ros – Anto nio Car los
Va la da res – Mar lu ce Pin to – Tas so Ro sa do – Pa u lo
Hartung – Gerson Camata – José Eduardo Dutra –
Casildo Maldaner – Ricardo Santos – Eduardo Sique i ra Cam pos – Arlin do Por to – He lo í sa He le na –
Mozarildo Calvacanti – Eduardo Suplicy – Maria
do Carmo Alves – Amir Lan do – Iris Re zen de – Se bastião Rocha – Mauro Miranda – Juvêncio Fonseca – Luiz Otávio – José Fogaça.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Regulamenta a execução do dis posto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição Federal.
....................................................................................
Art 8º Aprovado o ato convocatório, o Presidente do Congresso Nacional dará ciência à Justiça Eleitoral, a quem in cum bi rá, nos li mi tes de sua cir cuns crição:
I – fixar a data da consulta popular;
II – tornar pública a cédula respectiva;
III – expedir instruções para a realização do ple biscito ou referendo;
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IV – as se gu rar a gra tu i da de nos me i os de co municação de massa concessionários de serviço pú blico, aos partidos políticos a às frentes suprapartidárias organizadas pela sociedade civil em torno da matéria em questão, para a divulgação de seus postulados referentes ao tema sob consulta.
....................................................................................
(À Representação Brasileira na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul,
para emitir relatório no prazo de 15 dias, findo o qual deverá ser remetido às Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania e de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O projeto que aca ba de ser lido vai, pre li mi nar men te, nos ter mos do art. 2º, I, da Resolução nº 1, de 1996-CN, à
Representação Brasileira na Comissão Parlamentar
Con jun ta do Mer co sul que, nos ter mos do § 2º do ar ti go acima citado, terá o prazo de 15 dias para emitir
seu relatório.
Em seguida, a matéria será despachada às Co missões de Constituição, Justiça e Cidadania e de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OF. GLPFL Nº 74/01
Brasília, 29 de março de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Waldeck
Ornelas, para subs ti tu ir, como su plen te, o Se nador Djalma Bessa na Comissão Mista incumbida do
estudo e parecer da Medida Provisória nº 2.143-31,
de 2-4-01, que ”Altera dispositivos da Lei nº 9.649, de
27 de maio de 1998, que dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências“, ficando assim constituída
a referida Comissão:
Titulares
Bernardo Cabral
Hugo Napoleão

Suplentes
Waldeck Ornelas
José Agripino

Atenciosamente, Hugo Napoleão, Líder do
PFL.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Será feita a substituição solicitada.

Sexta-feira 20

06653

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu, nesta
data, o Ofí cio nº 1.112/2001, de 16 do cor ren te, en ca minhando as contas prestadas pelo Presidente da
Câmara dos Deputados referentes ao exer cí cio fi nanceiro de 2000, em obediência ao disposto no art. 56
da Lei Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
O expediente foi autuado como Ofício CN nº 4,
de 2001, e vai 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) – Passa-se à:
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 38, DE 1997
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento nº 193, de 2001)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 38, de 1997 (nº
4.751/94, na Casa de origem), que cria o
Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange e dá
outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania).
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que será lido pelo Sr.
1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 180, DE 2000
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 38, de 1997 (nº 4.751, de 1994,
na Casa de origem), que cria o Parque
Nacional de Saint-Hilaire/Lange e dá outras providências.
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 38, de
1997 (nº 4.751, de 1994, na Casa de origem), cria o
Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, no Estado
do Paraná.
Em conformidade com o art. 1º, a criação da referida unidade de conservação tem por finalidade
”proteger e conservar ecossistemas de Mata Atlânti-
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ca existentes na área e assegurar a estabilidade am biental dos balneários sob sua influência, bem como
a qualidade de vida das populações litorâneas".
No art. 2º, a proposta incumbe ao Poder Executivo a fi xa ção dos li mi tes de fi ni ti vos do par que, no prazo de dois anos e den tro do pe rí me tro que es ta be le ce.
Desses limites, deverão ser excluídas as ”áreas de
uso para subsistência ou produção intensiva, aquelas
eventualmente urbanizadas, bem como as edificações já existentes e de lazer, e poderá excluir áreas
relevantes para o desenvolvimento regional ou para
as obras de reconhecido interesse público“.
Reza o art. 3º que cabe ao Poder Executivo dis por sobre as medidas necessárias à implantação e
administração do parque.
Findo o prazo regimental não foram apresentadas emendas ao projeto de lei em exame.
II – Análise
A jus ti fi ca ção apre sen ta da pelo au tor do pro je to,
com a qual es ta mos de ple no acor do, in vo ca a ne ces sidade de conservação do patrimônio genético re presentado pela Mata Atlântica, um dos mais ricos biomas do mundo em matéria de biodiversidade e, sem
dú vi da, um dos mais ame a ça dos ecos sis te mas bra sileiros.
Lembremos que recente estudo da organização
não-governamental Conservation International apontou a Mata Atlântica como um dos 25 hotspots de di versidade biológica do planeta. Os ”pontos quentes“
de biodiversidade (hotspots) são regiões que concen tram alta di ver si da de e den si da de de es pé ci es, ao
mesmo tempo que sofrem com a destruição.
A pro te ção de áre as re pre sen ta ti vas de ecos sistemas importantes — como é o caso da Mata Atlântica — por meio da criação de unidades de conservação parece-nos, portanto, da maior relevância. Um
parque nacional seria, assim, uma forma adequada
de proteger esse patrimônio natural.
A área de floresta atlântica remanescente a ser
protegida, de dimensões da ordem de 25.000ha, situa-se na porção sul da Serra do Mar, apresenta sig nificativa qualidade ambiental, pou ca al te ra ção antrópica e expressiva beleza cênica. A região abriga espécies ameaçadas de extinção, além de ser um reduto de espécies raras e de natureza endêmica. Outro
aspecto relevante — apontado no parecer elaborado
pelo grupo técnico, criado pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), que analisou o PLC nº 38/97 durante sua
tramitação na Câmara dos Deputados — diz respeito
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à importância da floresta na proteção de recursos hí dricos, especialmente para preservar as nascentes
dos rios que garantem o abaste ci men to de água para
as comunidades da região.
Estudos dos órgãos ambientais do Poder Executivo, com a concordância de organizações não-governamentais ambientalistas, já sinalizaram, por tanto, favoravelmente à criação do parque Saint-Hilaire/Lange.
Salientamos, ainda, que a denominação dada
ao par que re ve ren cia a pessoa do ilustre pesquisador
Sa int-Hi la i re, que es te ve na re gião em ex pe di ções botânicas há mais de um século, e do biólogo Ribas
Lange, um destacado defensor da Mata Atlântica.
Sem dúvida nenhuma, homenagem mais do que justa.
No que se refere à técnica legislativa, faz-se ne cessário adequar o projeto ao que dispõe a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998,
que veda ex pres sa men te cláu su la de re vo ga ção
genérica. Para tanto, propomos a exclusão do art. 5º
do PLC nº 38/97.
Por fim, entendemos que a proposição contempla os requisitos essenciais de constitucionalidade e
juridicidade.
III – Voto
Diante do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1997, com a seguinte emenda.
EMENDA Nº 1-CCJ
Suprima-se o art. 5º do Projeto de Lei da Câmara nº 38, de 1997.
Sala da Comissão, 18 de abril de 2001. – Bernardo Cabral, Presidente – Maria do Carmo Alves,
Relatora – Antonio Carlos Valadares – Gerson Camata – Amir Lando – Francelino Pereira – Alvaro
Dias – José Eduardo Dutra – Bello Parga – Osmar
Dias – Moreira Mendes – Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O parecer conclui favoravelmente ao projeto, com a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que apresenta.
A có pia do re fe ri do pa re cer en con tra-se à dis po sição dos Srs. Senadores nos Avulsos da Ordem do
Dia, distribuídas nas bancadas.
Completada a instrução, a Presidência esclarece ao Ple ná rio que po de rão ser ofe re ci das emen das à
matéria até o encerramento da discussão.
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Dis cus são em con jun to do pro je to e da emen da,
em turno único.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar Dias para discutir.
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. Senadores, trata-se de um projeto de lei para
transformar em parque de preservação permanente
uma área importante da Serra do Mar, da Mata Atlân tica, composta por 25 mil hectares e que guarda uma
das maiores reservas do mundo em biodiversidade.
Temos, na Mata Atlântica, uma diversidade de
espécies de árvores, de vegetação e de animais que
precisa ser preservada. Esse projeto tem esse objetivo porque, inclusive, define que dentro da área de 25
mil hectares poderão ser utilizadas áreas para a produção intensiva de alimentos e para a exploração
econômica, mas somente com a autorização do instituto ambiental do Estado e do Ibama, o que garante,
por tan to, a pre ser va ção dos re cur sos na tu ra is da quela área. Existe, inclusive, uma clas si fi ca ção das maiores riquezas de biodiversidade do mun do e aque la re gião en con tra-se en tre as 25 ma i o res re ser vas de bi o diversidade, o que transforma esse projeto de lei em
um projeto muito importante.
Sr. Presidente, é oportuno lembrar que há um
debate na Câmara dos Deputados sobre um projeto
de lei que trata do Código Florestal e que virá brevemente para o Senado. Inclusive, no dia 27 de abril –
na próxima sexta-feira -, estaremos com um grupo de
Deputados em Toledo, no Paraná, em uma audiência
pú bli ca, de ba ten do o Có di go Flo res tal e as al te ra ções
que estão sendo propostas por meio daquele projeto
de lei.
Considero mais importante do que a criação de
um parque de preservação permanente – embora
seja importante esse projeto que estamos votando -,
mais importante do que discutir algumas alterações
no Có di go Flo res tal, que a Câ ma ra vote um pro je to de
lei que está lá, parado, há cer ca de três anos, de au to ria da Senadora Marina Sil va.
Como Relator no Senado, ofereci um substitutivo modificando o projeto original da Senadora Marina
Silva, que trata de regular o acesso aos recursos genéticos do País; portanto, trata de regular o acesso à
nossa riqueza da biodiversidade.Aqueleprojeto estabelece regras claras de exploração da floresta amazô ni ca, da Mata Atlân ti ca, en fim, de to das as flo res tas
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brasileiras. Estabelece, por exemplo, regras para a
comunidade científica internacional, que, muitas vezes, vem ao nosso País e recolhe da nossa floresta
segmentos, partes de plantas ou animais. Levam essas par tes para os seus pa í ses de ori gem e, lá, fa zem
a in ves ti ga ção ci en tí fi ca. Cri am, a par tir da que la par te
ou mesmo do total da planta, medicamentos e produtos químicos, que são colocados nos mercados e comercializados por preços altos, sem pagar nenhum
royalty ao país de onde retiraram aquele material,
como, no caso, ao Brasil.
Sr. Presidente, temos abastecido laboratórios
no mundo inteiro com a nossa biodiversidade. No en tanto, o Brasil não tem sido recompensado por fornecer esse material de riqueza natural imensa.
É preciso votar aquele projeto, porque se trata
de uma demanda da Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, em que todos os países seriam, a partir daquele evento, quase obrigados – esse é mesmo o termo
que tem que ser utilizado – a elaborar uma lei que es tabelecesse regras para que outros países tivessem
acesso aos recursos genéticos da sua origem.
O Brasil foi um dos primeiros países a elaborarem essa lei. A Se na do ra Ma ri na Sil va fez o pro je to de
lei e eu o transformei, fazendo um substitutivo. O Senado aprovou-o por unanimidade. E não dá para enten der por que o pro je to de lei está pa ra do na Câ ma ra
dos De pu ta dos, sen do que o Mi nis té rio do Meio Ambi ente, que não participou das inú me ras au diên ci as públicas que realizamos em São Paulo, Fortaleza e Manaus, esteve ausente e, ignorando que tínhamos um
projeto bastante avançado, apresentou uma outra
versão, um outro projeto, quase copiando o nosso.
Pois bem, o nosso projeto já avançou, foi aprovado no
Senado e falta apenas ser aprovado na Câmara.
Faço um ape lo, Sr. Pre si den te, para que o Mi nis tro do Meio Ambi en te ado te aque le pro je to, que já tem
um pas so dado, uma vez que foi apro va do no Se na do,
para que ele pos sa ser apro va do tam bém na Câ ma ra,
até com aperfeiçoamentos, se for preciso. Se o Ministé rio en ten der ne ces sá rio, que se fa çam os aper fe i çoamentos, para que ele possa, aprovado na Câmara,
voltar ao Senado, a fim de concluirmos aqui a sua vo tação.
O projeto em questão é a proteção da nossa riqueza natural; ele significa a preservação da nossa
biodiversidadepara as gerações fu tu ras. De nada adi anta ficarmos aqui investindo bilhões no Projeto Sivam para fis ca li zar a Ama zô nia; de nada adi an ta fi car mos criando parques de preservação isolados, se
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não votarmos uma lei que re gu le o aces so à nos sa bi odiversidade.
Sr. Presidente, estamos correndo o risco de entregar essa riqueza natural imensa para empresas
multinacionais, que, como eu disse, têm tirado muito
proveito das nossas riquezas naturais.
Vou citar só um exemplo. No Esta do do Se na dor
Tião Vi a na, se não me en ga no, no Acre, há uma es pé cie de sapo que só exis te na que la mi cror re gião. Estou
falando desse assunto porque foi descoberto pelos
índios locais que da pele daquele tipo de animal produz-se um antibiótico poderosíssimo.
Praticamente ninguém se dava conta de que
essa era uma fonte de riqueza, mas os italianos levaram alguns casais de sapo para a Itália. Eles não pro criaram porque o microclima era diferente e acabaram por morrer. Um laboratório italiano, então, comprou esses sapos, no Acre, apenas para utilizar suas
pe les, até a es pé cie ser pra ti ca men te di zi ma da. O an tibiótico foi fabricado por eles, foi comprado e consumido, inclusive pelo Brasil, mas os índios da região
em nada foram beneficiados.
Esse exemplo parece engraçado, mas o citei
para mostrar que muitas vezes não nos damos conta
de que es ta mos pro mo ven do o de sen vol vi men to econômico de ou tros pa í ses ao lhe com prar mos o pro du to final produzido com as nossas riquezas naturais,
sem proporcionarmos benefícios para a comunidade
que detém aqueles recursos e que gerou o conhecimento a respeito deles.
Assim, Sr. Presidente, meu apelo é para que se
cri em par ques de pre ser va ção per ma nen te, como esta mos fa zen do, mas que a Câ ma ra vote um pro je to de
lei para proteger a biodiversidade brasileira, que é a
mais rica do mundo.
Precisamos, sim, de leis que regulem o plantio
em áreas de preservação, mas também necessitamos de leis que con tro lem o aces so de es tran ge i ros a
nossa biodiversidade.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não ha vendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o Projeto de Lei da Câmara n.º 38,
de 1997.
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.
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As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final da matéria, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 181, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 38 de 1997 (nº 4.751, de 1994,
na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 38, de 1997 (nº 4.751,
de 1994, na Casa de origem), que cria o Parque na cional de Saint-Hilaire/Lange e dá outras providências,
consolidando a Emenda nº 1-CCJ aprovada pelo Ple nário.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Re la tor – Mo za ril do Ca val can te – Anto nio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 181 DE 2001
Cria o Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, no Estado do Paraná e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É cri a do o Par que Na ci o nal de Sa int-Hi laire-Lange, no Estado do Paraná, nos termos e limites
previstos nesta lei, a fim de proteger e conservar
ecossistemas de Mata Atlântica existentes na área e
assegurar a estabilidade ambiental dos balneários
sob sua influência, bem como a qua li da de de vida das
populações litorâneas.
Art. 2º Os limites definitivos do Parque Nacional
de Saint-Hilaire/Lange serão fixados pelo Poder Exe cutivo, no prazo máximo de dois anos a partir da vigência desta lei, respeitado o perímetro compreendido den tro das se guin tes ori en ta ções pre vis tas na car ta da Diretoria do Serviço Ge o grá fi co do Mi nis té rio do
Exército, folhas SG.22-X-D-V-2 e SG. 22-X-D-V-4, de
1980:
“Inicia no ponto de confluência das coordenadas UTM 7.139.000 mN e 746.000
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mE, localizado a 50 metros ao norte da estrada de contorno, fundos do Balneário Caiobá, ao pé das elevações que compõem o
Morro do Itaquá, partindo deste ponto pela
cota 20,00 metros s.n.m. em direção ao Porto Passagem, margeando a Rodovia de
acesso, observando sempre esta cota ou a
cota superior subseqüente se houver ne cessidade de desviar eventuais áreas já urbanizadas, na localidade determinada Porto
Passagem, seguindo daí pela mesma cota
de 20,00 metros s.n.m. margeando as elevações do Morro Ltaguá, próximo à estrada
de acesso à localidade de Cabaraquara, seguindo daí, ainda pela cota de 20,00 metros,
acompanhando a base do Morro de Cabaraquara e do Morro Pedra Branca, seguindo
ainda pela cota de 20,00 metros contornando o Morro Jesus, cruzando o Rio Pinheiro
em direção ao Morro Laranjeiras, contornando este Morro e seus adjacentes até o encontro da cota 20,00 metros s.n.m. com as
coordenadas U.T.M. 7.144.350 mN e
733.000 mE, seguindo em divisa seca pela
coordenada U.T.M. 733.000 mN em direção
norte até o encontro desta com a coordenada U.T.M. 7.147.000 mN, seguindo por esta
coordenada em direção leste até o ponto de
encontro com a coordenada U.T.M. 734.000
mE, seguindo então por esta coordenada
em direção norte até o encontro com a coordenada U.T.M. 7.154.000 mN, seguindo por
esta em direção oeste até o ponto de encontro com a coordenada U.T.M. 732.650
mE que coincide com a cota 40,00 metros
s.n.m., seguindo por esta cota em direção
ao Morro Limeira, ainda pela cota de 40 metros até o encontro das coordenadas U.T.M.
730.000 mE e 7.154.500 mN, seguindo então pela coordenada U.T.M. 730.000 mE em
direção norte cruzando o Rio de Henrique
em direção à localidade denominada Fer radura, continuando pela coordenada U.T.M.
730.000 mE em direção ao Morro Alto, até o
ponto de confluência desta coordenada com
a coordenada U.T.M. 7.166.000 mN, seguindo por esta em direção leste até a confluência das coordenadas U.T.M. 7.166.000 mN,
seguindo então por esta última coordenada
em direção norte até a confluência com as
coordenadas U.T.M. 7.170.500 mN e
732.000 mE que coincide com a cota de
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60,00 metros s.n.m., contornando o Morro
Grande pela cota de 60,00 metros em direção a Colônia Taúna, ainda pela cota de
60,00 metros em direção sul até a Colônia
Quintilha, continuando pela cota de 60,00
metros cruzando o Rio do Salto, seguindo
pela mesma cota cruzando o Rio Corisco,
ainda pela cota de 60,00 metros cruzando o
Rio das Pombas, continuando pela cota de
60,00 metros em direção à Colônia Pereira,
cruzando o Rio da Colônia Pereira, pela
cota de 60,00 metros em direção sul, cruzando o Rio Cambará, seguindo em direção
ao Morro do Batatal, contornando a base do
Morro, continuando pela cota de 60,00 metros até o encontro das coordenadas U.T.M.
7.148.000 mN e 741.350 mE, que coincide
com a cota de 20,00 metros s.n.m., seguindo por esta cota e contornando o Morro Jesus pela sua face leste e o Morro Pedra
Branca em direção à localidade de Sertãozinho, seguindo pela cota de 20,00 metros em
direção ao Município de Matinhos, seguindo
por esta mesma cota contornando o Morro
do Cabaraquara pela cota de 20,00 metros
e o Morro do Itaguá até a confluência das
coordenadas U.T.M. 7.139.000 mN e
746.000 mE, sempre excluindo as áreas já
ocupadas por comunidades ou povoados e
aquelas já urbanizadas.”
Parágrafo único. Na fixação dos limites definitivos, o Poder Executivo excluirá as áreas de uso para
subsistência ou produção intensiva, aquelas eventualmente urbanizadas, bem como as edificações já
existentes e de lazer, e poderá excluir áreas relevantes para o desenvolvimento regional ou para as obras
de reconhecido interesse público.
Art. 3º O Poder Executivo disporá sobre as medidas necessárias à implantação e administração do
Parque.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srªs e
Srs. Senadores, encontra-se em visita a esta Casa
uma substantiva delegação da Assembléia Legislativa do meu Estado, o Maranhão, liderada pelo Presidente daquela Casa, Senador Manoel Ribeiro.
A essa delegação, os cumprimentos do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 2 :
Primeira sessão de discussão, em segundo 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 128, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Francelino Pereira,
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.
Transcorre hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão de liberativa ordinária para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 44, DE 2000
(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição nº 45, de 2000)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 44, de 2000, tendo como 1º
signatário o Senador Nabor Júnior, que altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal
(dispõe sobre a renúncia aos respectivos
mandatos para concorrência a cargos eleti-
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vos de Presidente da República, de Governadores de Estado e do Distrito Federal e
de Prefeitos), tendo
Parecer sob nº 148, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Iris Rezende, favorável, com votos contrários dos Senadores Lúcio Alcântara e Roberto Freire, e pela prejudicialidade da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000, com a qual tramita
em conjunto.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do 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 1/3, no mínimo, da composição do Senado.
Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a pa la vra, a dis cus são
terá pros se gui men to na pró xi ma ses são de li be ra ti va.
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) – Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2000
(Tramitando em conjunto com a Proposta
de Emenda à Constituição nº 44, de 2000)
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2000, tendo como 1º signatário o Senador Jefferson Péres, que modifica
o § 6 do art. 14 da Constituição Federal (dispõe sobre a obrigação de renunciar seis meses antes do pleito, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos, quando concorrem à reeleição), tendo
Parecer sob nº 148, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Iris Rezende, pela
prejudicialidade da matéria, com votos contrários dos Senadores Lúcio Alcântara e Roberto Freire, e favorável, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 44, de 2000, com
a qual tramita em conjunto.
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A Proposta de Emenda à Constituição nº 45,
de 2000 tramita em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição nº 44, de 2000, já apreciada
anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 270, de 1999 (nº
161/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Clube de Birigui Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Birigui, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 483, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Gilvam Borges, 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.
As Srªs e os 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 da matéria, que será lida pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 182, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 270, de 1999 (nº 161, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de 1999 (nº
161, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Clube de
Birigui Ltda, para explorar serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de Birigui, Estado de
São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Mozarildo Cavalcanti – Antonio Car los Valadares.
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ANEXO AO PARECER Nº 182, 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 Clube de Birigui Ltda,”
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Birigui,
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 6 de novembro de 1997, que renova por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são
de “Rádio Clube de Birigui Ltda,” para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Birigui, 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 Senadores que a apro vam que i ram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 276, de 1999 (nº
131/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Assunção de Jales Sociedade
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Jales, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 569, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Carlos Wilson, com abstenções
dos Senadores Jefferson Peres e Geraldo
Cândido e da Senadora Heloísa Helena.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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Em votação.
As Sras 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 da matéria, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 183, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 276, de 1999 (nº 131, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 276, de 1999 (nº
131, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Assun ção de Ja les So ci e da de Ltda. para ex plo rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Jales, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Édison Lobão, Relator – MozarildoCavalcanti – Anto nio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº, 183, 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 “Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda.” para explorar ser viço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Jales, Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 97, de 13 de março de 1998, que renova por dez
anos, a partir de 19 de dezembro de 1996, a permissão outorgada a “Rádio Assunção de Jales Sociedade Ltda.” para explorar, sem direito de exclusividade,
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serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Jales, 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.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 30, de 2000 (nº
291/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Canoa Grande Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Igaraçu do Tietê, Estado
de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 526, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Djalma Bessa, com abstenções da
Senadora Heloísa Helena e dos Senadores
Jefferson Peres, 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 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 (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final da matéria, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 184, DE 2001
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 30, de 2000 (nº 291, de
1999, na Câmara dos Deputados).
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A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 30 de 2000 (nº
291, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Canoa
Grande Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
so no ra em onda mé dia na ci da de de Iga ra çu do Ti e tê,
Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – MozarildoCavalcanti – Anto nio Car los Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 184, 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 Canoa Grande Ltda,” para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Igaraçu do
Tietê, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 20 de agosto de 1998, que renova por dez
anos, a partir de 11 de julho de 1993, a concessão de
Rádio Canoa Grande Ltda, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Igaraçu do Tietê, 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. Se na do res que a apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 31, de 2000 (nº
294/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à S.A. Rádio Guarani para explorar
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serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.178, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira.
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 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 ao Projeto de Decreto Legislativo nº 31,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 185, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 31, de 2000 (nº 294, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 31, de 2000 (nº
294, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que re no va a per mis são ou tor ga da à S.A. Rádio Guarani para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Belo Ho rizonte, Estado de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de abril de
2001. – Jader Barbalho, Presidente, – Edison Lobão, Re la tor – Mozarildo Cavalcanti – Antonio Car los Valares.
ANEXO AO PARECER Nº 185, 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 “S.A. Rádio Guarani”
para explorar serviço de radiodifusão so-
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nora em freqüência modulada na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 213, de 7 de outubro de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a permissão
outorgada a “S.A. Rádio Guarani” para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sono ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Belo Ho ri zonte, Estado de Minas Gerais.
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. Se na do res que a apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 53, de 2000 (nº
20/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a autorização outorgada ao Governo do Estado de Minas
Gerais – Rádio Inconfidência Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.179, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira.
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 53,
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de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 186, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 53, de 2000 (nº 20, de 1999,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 2000 (nº
20 de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que re no va a au to ri za ção ou tor ga da ao Go ver no
do Estado de Minas Gerais – Rádio Inconfidência
Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de abril de
2001. – Jader Barbalho Presidente – Edison Lobão
– Mozarildo Cavalcanti – Antonio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 186 , 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 autorização outorgada ao Governo do Estado de
Minas Gerais — Rádio Inconfidência
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 550, de 29 de outubro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 11 de julho de 1994, a autorização ou tor ga da ao Go ver no do Esta do de Mi nas Ge ra is — Rádio Inconfidência Ltda, para explorar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
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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 i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 56, de 2000 (nº
94/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Litoral Norte Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de São Sebastião, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 911, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Jonas Pinheiro, 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
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 56,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário,Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 187, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 56, de 2000 (nº 94, de 1999,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de 2000 (nº
94, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão ou tor ga da à Rá dio Li toral Norte Ltda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de São
Sebastião, Estado de São Paulo.
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Sala de Reuniões da Comissão, 19 de abril de
2001. – Jader Barbalho Presidente – Edison Lobão
– Relator – Mozarildo Cavalcanti – Antonio Carlos
Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 187, 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 “Rádio Litoral Norte
Ltda,” para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de São Sebastião, Estado de São
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 25, de 25 de janeiro de 1994, que renova por
dez anos, a partir de 10 de agosto de 1991, a permissão outorgada a ”Rádio Litoral Norte Ltda,“ para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
São Sebastião, 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.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 11:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 20, de 2001, do Senador Roberto
Requião, solicitando que o Projeto de Resolução nº 57, de 2000, seja desapensado do
Projeto de Resolução nº 81, de 1999, de forma a retomar sua tramitação autônoma.
Em votação o requerimento, em turno único.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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O Projeto de Resolução nº 57, de 2000, fica desapensado do Projeto de Re so lu ção nº 81, de 1999, e
vai ao exame das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 12:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 129, de 2001, do Senador Edu ardo Siqueira Campos, solicitando, nos termos
regimentais, que o Projeto de Resolução nº
7, de 2001, seja desapensado do Projeto de
Resolução nº 81, de 1999, de forma a re tomar sua tramitação própria.
Em votação o requerimento, em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apenas
desejo esclarecer à Casa a respeito desse Projeto de
Resolução que tem por objetivo a criação da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, no âmbito do Senado Federal.
Sr. Presidente, tramita no Ministério da Justiça,
exatamente na Secretaria de Defesa do Consumidor,
e está em ges ta ção, a Agên cia Na ci o nal de De fe sa do
Consumidor. Por tan to, o que peço nes se re que ri men to é que seja desapensado o Projeto de Resolução
que cria a Comissão de Defesa do Consumidor, que
permita a esta Casa, paralelamente, a todas as discussões que estão sendo formuladas dentro da Secretaria de Defesa do Consumidor, no Ministério da
Jus ti ça, a dis cus são tam bém da cri a ção da nos sa Co missão Permanente de Defesa do Consumidor.
Sr. Presidente, o meu objetivo é que esta Casa
possa discutir a questão com a tramitação dessa ma téria de forma isolada, para que possamos nos centrar nesse importante gesto de aproximar o Senado
Federal do consumidor brasileiro.
Era essa a explicação que pretendia dar aos
meus Pares, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Bar ba lho) – As Srªs
e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Resolução nE 7, de 2001, fica desapensado do Pro je to de Re so lu ção nE 81, de 1999, e
vai ao exame das Comissões de Constituição, Justiça
e Cidadania, e Diretora.
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O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 13:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 151, de 2001, do Senador José
Eduardo Dutra, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 84,
153, 184, 325, 378, 426, 475, 489, 568 e
607, de 1999, e 94, 190 e 232, de 2000, por
regularem a mesma matéria.
Em votação o requerimento, em turno único.
As Srªs. e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os projetos a que se re fe re o re que ri men to passam a tramitar em conjunto.
A Presidência esclarece ao Plenário que a Comis são de Assun tos Eco nô mi cos, em re u nião re a li zada no dia 9 de novembro de 1999, deliberou no sentido de que o Projeto de Lei do Senado nº 475, de
1999, fos se pre li mi nar men te à Co mis são de Cons ti tuição, Justiça e Cidadania para exa me de sua cons ti tu cionalidade.
Nesses termos, a Presidência encaminha o referido projeto, e todos os demais que passam a tramitar em conjunto, à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania para cumprimento daquela decisão para
a posterior apreciação pela Comissão de Assuntos
Econômicos, já em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia. Retornamos à lista de oradores.
Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Senadores, compelido que sou pelos reclamos da minha gente, assomo à tribuna nesta
sessão do Senado da República. Compelido, porque
os problemas da Amazônia sempre foram tratados a
latere da opinião, dos anseios e sobretudo dos sonhos da nossa terra e da nossa gente.
A Amazônia tem sido sempre objeto de disciplina de quem pen sa o Bra sil a par tir das abs tra ções, de
quem não conhece uma realidadeexótica, é verdade,
que a Ama zô nia con subs tan cia como o úl ti mo ca pí tulo da ge o gra fia na tu ral. Aqui, no Con gres so, se dis põe
de acordo com o entendimento de circunstância e do
mo men to. E o nos so povo, e a nos sa gen te não me re ce se quer uma con sul ta à aus cul ta ção ca paz de dar à
lei um substrato de rea li da de? A lei não pode ser o ar bí trio do le gis la dor! A lei tem que ser re co lhi da no seio
da sociedade de acordo com os princípios que regem
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àqueles a que se destina! A lei tem que surgir no seio
da so ci e da de e deve ser essa parturiçãosocial, como
tenho repetido tantas vezes. Mas, não, a disciplina
so bre a Ama zô nia, em es pe ci al por in ter mé dio da Me dida Provisória nº 2.048, dispõe algo inaceitável, sobretudo no meu Estado de Rondônia. Não se pode
exi gir da que la po pu la ção que pre ser ve 80% da flo resta!
Houve um apelo nacional na década de 70, que
na nossa memória ainda está presente, pois não se
pode apagar aquilo que foi o grande apelo de ocu pação da Amazônia. O então Presidente da República,
General Emílio Garrastazu Médici, afirmava ”que era
preciso povoar a Amazônia. A terra sem homem e o
homem sem terra encontravam ali um casamento
pro pí cio para o de sen vol vi men to na ci o nal“. Esse apelo era repetido por todos aqueles que tinham responsabilidade com o desenvolvimento da região, fossem
as au to ri da des lo ca is da Ama zô nia, fos sem as au to ridades nacionais aqui de Brasília.
Para o meu Estado de Rondônia foram centenas, milhares de famílias, em busca de um trato de
terra para semear o grão e colher a esperança. Essa
gente brasileira tornou nacional um solo e a terra ínvia, transformou aqueles palmos remotos de vasta
solidão, por intermédio do milagre do trabalho, mudan do a pa i sa gem, do mes ti can do-a. A pa i sa gem hostil e a geografia inacessível adaptaram-se à forma hu mana. Cedeu a malária, cedeu o pium, cederam todas as endemias ru ra is, e o ho mem pôde ali lan çar as
bases de uma civilização que pode merecer a crítica,
mas que foi a civilizaçãopossível. Com a colonização,
assentaram-se famílias, e a terra recebeu com fertilidade o grão, produzindo mais do que o progresso, a
es pe ran ça e o de se jo de tra ba lhar e cons tru ir o Bra sil.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa gen te, por ori en ta ção e de ter mi na ção dos regimentos, re gulamentos e leis, estava obrigada a explorar ao me nos 50% de cada lote de terra recebido na colonização oficial. Havia essa imposição como pré-requisito
para re ce ber o tí tu lo de fi ni ti vo. Era o tra ba lho que con cedia o domínio, era o trabalho incorporado ao solo
que transformava essa realidade e que ofertava o do cumento de propriedade.
Mas o tempo passou, e não foi por longo período, e esses que eram saudados como os pioneiros,
os no vos ban de i ran tes, acla ma dos como os ver da de iros brasileiros que estavam afirmando a soberania
nacional com a presença viva nessas regiões remotas, de repente transformaram-se em delinqüentes
ecológicos; de heróis a bandidos. E o meu povo de
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Rondônia foi objeto de uma perseguição brutal em
ter mos de fa zer com que se vol tas se a re co lo car a flo resta onde a produção fazia escola e grassava naquelas regiões da colonização.
E essa gente, que obteve no FNO a possibilidade de recrutar recursos indispensáveis para o desenvolvimento das atividades agropecuárias, de repente,
em razão desse entendimento que veio de forma
abrupta, desconhecendo a realidade e a memória da
ocupação, simplesmente teve os seus projetos de financiamentos paralisados, cancelados e impedidos
de receber qualquer tostão, porque as áreas ocupadas já tinham sido exploradas em mais de 20% daquilo que a medida provisória estabelecia. Esse foi um
pacto que havia sido estabelecido entre os pioneiros
e o País, entre aqueles que foram obrigados a derrubar para se tornarem donos da terra, e a própria Nação.
A lei não pode prejudicar o direito ad qui ri do, que
é um princípio elementar da ordem jurídica vigente
para garantir a estabilidade e a segurança das relações jurídicas e so ci a is. Mas, di an te da von ta de so berana da medida provisória, paralisa-se tudo. E essa
gente é como que enxotada, porque não pode mais
con tra ir ne nhum fi nan ci a men to do Fun do Cons ti tu ci onal do Norte, criado exatamente para incentivar atividades dessa natureza. Essa gente hoje se sente
como se sobre ela houvesse sido decretado o despejo sumário. Há, disseminado por todo o Estado, o de sespero, o pavor, o temor e a insegurança. O que fazer com as centenas de milhares de famílias assentadas na colonização oficial e na colonização espontânea? O que se quer? Será que a Nação não poderia,
com ma i or co ra gem e de ter mi na ção, di zer: va mos desocupar a Amazônia para deixar para as grandes po tências, amanhã, fazerem daquilo uma reserva ter ritorial? Não seria mais digno e coerente decretar o
despejo que a população já sente na carne? É isso
que se quer? Se é isso que se quer, é pre ci so ter co ragem de dizer a todos os brasileiros que estamos desocupando a Amazônia, sobretudo o Estado de Rondônia, para tornar aquela imensa e fértil região numa
reserva territorial para as raças economicamente
mais desenvolvidas.
É isso que se quer, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, mas isso é impossível, porque o povo de
Rondônia, sobremodo, que chegou em situação adversa e ali amanhou a terra, domesticou-a, como eu
disse, tornou-a sua imagem e semelhança; essa gen te que secou o pântano, espantou as endemias, tornou sadias as áreas insalubres; essa gente que viu
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nascer os filhos, assim como viu morrer os parentes
por falta de assistência médica; essa gente que teve
que sepultar o seus íntimos muitas vezes ao longo
dos caminhos, sem uma cam pa para de nun ci ar a úl ti ma morada; essa gente que sofreu por certo não entre ga rá em vão e gra ci o sa men te a con quis ta do pe daço de terra, que significa um título de liberdade, de libertação, a autonomia financeira e vital da família.
Essa gente, por certo, dirá a todos: ”Não nos tireis a nossa terra. Arrancai-nos, antes, do peito o coração, se tiverdes coragem, porque nós resistiremos
apesar de toda pressão de uma política ambiental
inadequada e irreal para uma realidade que já não
pode mais ser transformada. Não se pode fazer voltar
as rodas do passado“.
Essa gente, cujo grito de amargor sufocado no
fundo da garganta quero trazer nesta tarde, quer um
tratamento isonômico, quer ser tratada como nos demais Estados da Federação. Não podemos transformar os nossos agri cul to res em guar das flo res ta is gratuitos. Se o Governo quer implantar essa política, que
pague, ao menos, a remuneração digna, para que os
colonos possam sustentar suas famílias!
Não se pode querer voltar atrás, porque o próprio Esta do de Ron dô nia, de po is um es tu do téc ni co e
profundo, por intermédio de sua representação, a
Assem bléia Le gis la ti va, apro vou o zo ne a men to so ci oeconômico e ecológico.
Rondônia oferece 70% de suas terras para reservas florestais. Trata-se de mais de meia centena
de unidades de preservação, que perfazem, ao todo,
com o zoneamento e as áreas impróprias para exploração agrícola e pastoril, uma reserva de 70% do seu
território. O que mais querem de Rondônia? Querem
pas sar o fe cho, como se ti ves sem o ca de a do do re tro cesso para o nosso Estado?
Não podemos, Sr. Presidente, aceitar essa política que não atende, sobretudo, à realidade. Não há
como desconhecer que muitas regiões, como bem
definiu o zoneamento socioeconômico e ecológico, já
tiveram até 80% de suas respectivas áreas exploradas; nelas serão preservados apenas 20% da mata
nativa. Em outras regiões, não se abaterão sequer
5%, 10% ou 20%, mas se preservará a integralidade
da floresta.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador Amir Lando?
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Com mu i to
prazer, Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador Amir Lando, V. Exª é de origem catarinense, hoje
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em Rondônia, aliás, um grande Senador, quiçá amanhã Governador daquele Estado. Faço este aparte,
porque há milhares de catarinenses morando, trabalhando, procurando ganhar o pão de cada dia e sustentar seus filhos nesse jovem e próspero Estado de
Ron dô nia. Pela ex po si ção que V. Exª faz, fica evi den te o cerceamento da atividade de muita gente que à
terra está ligada, de milhares de pessoas que, como
bandeirantes, para lá foram a fim de buscar o seu futu ro. Assim o fi ze ram tam bém pes so as do Rio Gran de
do Sul e do Pa ra ná. Mas me re fi ro às pes so as do meu
Estado, cuja situação nos faz sofrer, porque são irmãos, parentes nossos, alguns consangüíneos, outros não, que lá se encontram e que, daqui a pouco,
estarão cerceados em suas atividades, o que nos
atin ge de cer to modo. Por isso, gos ta ria de me so li da rizar com V. Exª, quando expõe essa preocupação
com relação a algumas medidas que pretendem ado tar no Estado de Rondônia. É claro que defendemos
um desenvolvimento sustentado, com preservação
do meio ambiente, mas não se pode permitir que, em
determinados Estados, a exploração seja feita dentro
de certos limites e que, em outros, a preservação
ocorra em 70% de sua área, fazendo com que famílias sejam deportadas, desalojadas, por falta de condições de de sen vol ve rem suas ati vi da des. Isso se ria injusto; temos que ser racionais com relação a isso.
Gostaria de levar, do meu Estado, Santa Catarina,
essa solidariedade a V. Exª e aos catarinenses que
estão lá, quem sabe também cerceados com essas
medidas adotadas no Estado de V. Exª ou próximos
de receber essas punições, de não ter essa liberdade, mesmo respeitando o meio ecológico e o desenvolvimentosustentado, como indicado. Senador Amir
Lando, com esse pronunciamento que faz da tribuna
do Senado, V. Exª está falando não só em nome de
Rondônia e não só para Rondônia, mas para o Brasil,
a fim de que este desperte para a questão abordada.
Por isso, cumprimento-o neste momento.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Agradeço-lhe o brilhante aparte, que, por certo, enriquece
sobremodo a minha manifestação restrita, nesta ses são do Senado.
V. Exª destaca alguns pontos que constituem o
sentimento do povo rondoniense, em primeiro lugar
compelido a explorar além da sua capacidade econômica e física. Refiro-me àqueles colonos assentados
nos projetos de colonização oficial, mas poderíamos
também desdobrar a mesma matéria para a área de
pecuária.
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Cerca de quatro milhões de hectares foram licitados pelo Incra. Em 1972, houve a primeira licitação;
em 1974, a segunda. Nessa época, nós, servidores
do Incra, estávamos muito mais empenhados em
operar a reforma agrária, em realizar a justiça social,
em dar a muitos um pouco do território brasileiro. No
entanto, com a operação Sul vai ao Norte, comandada pelo então Ministro Reis Velloso, fez-se uma concessão à média propriedade, que se tornou a grande
propriedade. Naquele momento, abríamos mão de
uma idéia mais rígida da colonização ou da ocupação
parcelar, como sempre preferi dizer, que, de certo
modo, con subs tan cia a re for ma agrá ria, por que muda
a estrutura fundiária da região, sobretudo do Estado
de Rondônia. Ali distribuiríamos cerca de 100 hectares para cada pessoa que viesse de todas as plagas,
de mãos va zi as, com a fome no es tô ma go, com as pa nelas sem comida, mas, so bre tu do, com a alma che ia
de esperança.
A essa gen te en tre ga mos a ter ra. Ain da me lem bro da alegria de milhares de famílias, que, quando
recebiam a autorização de ocupação, faziam uma re ve rên cia, como se es ti ves sem agra de cen do a Deus a
oportunidade de obter o sonhado trato de terra. Essa
gente ali estava, mais do que prestando um serviço
ao País, afirmando não apenas a nossa capacidade
produtiva, mas também a nacionalidade brasileira.
Essas terras, nobre Presidente, só se tornaram
Brasil porque brasileiros fizeram dela o jardim florido
da produção, é a vivificação da Amazônia, tão importante para a afirmação da soberania nacional. Não
queremos apenas os vazios demográficos, que fiquem eles naquelas áreas impróprias à exploração,
mas a região da Ama zô nia de tém uma área de apro xi ma da men te 100 mi lhões de hec ta res de ter ras fér te is,
propícias a atividades agrícolas e pastoris.
Como bem demonstram pesquisas e estudos
atuais de instituições as mais qualificadas, não apenas no Brasil como no mundo, o solo não empobrece
com a ex plo ra ção. Ao con trá rio, em re giões de ati vi dades pastoris de cerca de oitenta anos o que se viu foi
melhorar o pH, o que se verificou foi melhorar a incorporação de carbono. Por isso, temos que aproveitar
as ter ras da Ama zô nia, pro pí ci as a pro du ção agrí co la
e pecuária, para aumentar a riqueza nacional, para
que se pos sa dis tri bu ir a ter ra, já que não há ou tra for ma de dis tri bu i ção de ren da a não ser essa chan ce da
reforma agrária.
Mas, enquanto isso, o que se verifica, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é que o Incra e o Ministério do Desenvolvimento Agrário pouco ou nada fa-
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zem, paralisaram suas ações. Há, sim, resultados
fantásticos de mídia. Mas, no meu Estado de Rondônia, o que se ve ri fi ca é ab so lu ta inér cia da dis tri bu i ção
das terras. E as terras públicas acabam sendo objeto
de ocupações ilí ci tas, de in va sões em gran des áre as.
E essas ocupações vão consolidando direitos e os
sem-terra acampados na frente, no pátio do Incra,
quando a terra é tanta, quando há abundância de ter ra, quando há abundância de chão, que poderia ser
destinado àqueles que querem plantar.
Mas, não! Nada se faz! Deixa-se cada vez mais
o problema aumentar, atingindo as raias da intolerância de am bas as par tes. E aí é o ca mi nho aber to à vi o lên cia, uma vi o lên cia le gí ti ma, em ra zão da inér cia, da
falta de ação governamental em termos de reforma
agrária.
Mas o meu povo de Rondônia está disposto,
sim, a cumprir o zoneamento socioeconômico e ecológico; e acredito ser uma contribuição importante ao
meio ambiente. Esta mos agin do com a ma i or ra ci o nalidade, preservando inclusive universos expressivos
de co ber tu ra na tu ral, onde se man tém a uni ver sa li dade dos indivíduos que compõem a floresta, e não redu zin do, por que re du zin do-a a áre as que não con ser vam a qualidade do globo, o que acontece é a perda
de muitas espécies vegetais. A proposta que Rondônia oferece ao Brasil é de absoluta racionalidade,
onde se preservam grandes extensões de mata nativa, e a flo res ta, as sim, pode so bre vi ver a to dos os ata ques da civilização.
Por isso, Sr. Presidente, a razão deve estar a
serviço da solução dos problemas nacionais. A audiência com as comunidades locais é decisiva na for mulação legislativa. E mais uma vez quero acentuar
que não aceitamos, de maneira nenhuma, apesar de
ser muito difícil enfrentar este lobby que há por trás
da fal sa idéia de pre ser va ção. A pri me i ra re gra da pre servação é o aproveitamento racional dos produtos e
de todos os recursos naturais renováveis. Essa é a
primeira regra. Mas não há racionalidade alguma na
política florestal brasileira. Há, sim, uma série de óbices, de dificuldades para se fazer uma exploração ra cional. E as di fi cul da des são tantas que o caminho da
ilegalidade acaba sendo uma derivação quase que
imperativa.
Por isso, Sr. Presidente, é hora de refletirmos
me lhor so bre aqui lo que re pre sen ta a Re gião Ama zô nica em ter mos na ci o na is. É hora de ou vir mos, aprender mos, e esse apren di za do que se faz, essa sa be do ria que se re co lhe da prá ti ca é im por tan te, re co lhen do
os ensinamentos daqueles que vivem na região, que
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sabem das vicissitudes, das dificuldades, das peculiaridades locais.
Não po de mos con ti nu ar a ser re gi dos por dis po sições que nada têm a ver com a realidade porque já
se disse, em termos de doutrina jurídica, a lei escrita
nada mais é do que o costume transformado, e o cos tume é a lei não escrita.
Por isso, é impor tan te ve ri fi car mos como se pro cede, como é possível desenvolver a atividade socioeconômica na Amazônia. E a partir da realidade, a
partir de toda riqueza factual, dispor-se de acordo
com o possível daquilo que a lei pode realmente realizar. Fora daí, é mera arbitrariedade, e nós, povos da
Amazônia, que viemos de todas as plagas para ocupar a região e incorporá-la, sócio e economicamente
no concerto nacional, queremos ser respeitados, ouvidos; e, sobretudo, essa gente que lá está trabalhando, pre ci sa, mais do que nun ca, de apo io, e não de re pres são, e não de ca de ia, mas, sim, de li ber da de para
tornar maior o Brasil.
Durante o discurso do Sr. Amir Lando,
o Sr. Jader Barbalho, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra, pela Liderança do Go verno.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, igualmente, gostaria de pedir a
minha inscrição para falar no horário do Partido da
Frente Liberal, de acordo com o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência concede a palavra, como líder, ao Senador
Romero Jucá.
Posteriormente, esta Presidência concederá a
palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero fazer uma
comunicação a esta Casa. Hoje, pela manhã, num
gesto pes so al e po lí ti co de mu i ta gran de za, o Lí der do
Governo, no Senado Federal, Senador José Roberto
Arruda, afastou-se temporariamente da liderança
para cuidar, especificamente, de prestar contas, ainda melhor, da forma como fez ontem, sobre as questões que estão envolvidas na mídia nacional.
Portanto, ao licenciar-se S. Exª, durante um período determinado, eu, como primeiro vice-Líder do
Governo, assumo interinamente essa Liderança e
faço esta comunicação à Casa, a todos os líderes
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partidários, às Srªs e Srs. Senadores no sentido, primeiro, de pedir a colaboração para o nosso trabalho
con jun to, no in tu i to de re to mar, com mais vi gor ain da,
uma agenda positiva, para votar as matérias que são
importantes para o País; segundo, para registrar a
grandeza política do Líder José Roberto Arruda que,
ontem, fez uma minuciosa exposição, na tribuna do
plenário desta Casa e demonstrou cabalmente o seu
posicionamento acerca das questões que estão na
mídia nacional.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
coloco-me à disposição de to dos, peço a co la bo ra ção
dos líderes e tenho certeza de que na próxima semana continuaremos o programa de votação forte que o
Senado vem empreendendo nos últimos dias.
O Sr. Eduar do Su plicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Romero Jucá?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, estou fazendo uma comunicação de
Liderança e não sei se cabe um aparte.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O apar te
pode ser concedido, Senador Romero Jucá.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Nes ta
fase, cabe um aparte, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Pois não. Ouço V. Exª, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dor Romero Jucá, em primeiro lugar, desejo que V.
Exª, que sem pre tem agi do com mu i ta se ri e da de aqui,
no Senado Federal, possa exercer o mandato de Líder do Governo da melhor maneira possível, estando
à altura do empenho, do esforço e da dedicação do
Senador José Roberto Arruda. Uma vez que o Senador José Roberto Arruda ainda não veio ao plenário,
gostaria de transmitir algo ao Líder do Governo. Hoje
li na imprensa que o Senador José Roberto Arruda,
Líder do Governo, mencionou aos jornalistas que ficou com vontade de me dar um soco. Con si de ro essa
declaração séria e grave. Alguns dos Srs. Senadores
podem estar achando graça, mas acho isso extremamen te sé rio. Então, fa lan do a V. Exª, Se na dor Ro me ro
Jucá, gostaria de di ri gir-me ao Se na dor José Ro ber to
Arruda, fazendo um apelo a S. Exª. Há evidências, le vantadas por quem está es tu dan do o as sun to, de que
o Senador José Roberto Arruda não revelou a verdade inteira dos fatos no dia de ontem. Na manhã de
hoje, con ver sei com a Srª Re gi na Cé lia Pe res Bor ges,
que confirmou sua presença hoje, às 14 horas e 30
minutos, no Conselho de Ética, atendendo a convite
do Presidente Ramez Tebet. Será uma re u nião de ex traordinária relevância para os destinos do Senado
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Federal e, inclusive, Senador Romero Jucá, para o
Presidente Fernando Henrique Cardoso. O Líder do
Governo, ontem, falou com a responsabilidade de Líder do Governo Fernando Henrique Cardoso, depois
de ter-se reunido com o Presidente e de ter dito que
vi ria aqui para es cla re cer os fa tos. Te nho a con vic ção
de que o Presidente disse a S. Exª que viesse aqui
transmitir toda a verdade. Gostaria de dizer ao Senador José Ro ber to Arru da, que tal vez nos es te ja ou vin do, que não foi para ofen dê-lo que ci tei o seu fi lho Fer nando, que estava tocando um instrumento de sopro
no mo men to em que a Srª Re gi na Cé lia Pe res Bor ges
chegou a sua residência. Ela ouviu a mú si ca e de po is
viu o rapaz com o instrumento. Ele estava no apartamento. Não era uma banda, mas ele tocando. E,
quando se iniciou o diálogo com o Senador José Rober to Arru da, se gun do o de po i men to dela, ele não es tava mais tocando o instrumento. O Senador José
Roberto Arruda reagiu à minha indagação como se
eu o tivesse ofen di do, por que ci tei seu fi lho. Trans mi ti
a S. Exª que, se, em qual quer mo men to, qual quer dos
meus três fi lhos for tes te mu nha de algo im por tan te referente ao pai, é claro que ele po de rá ser con vi da do a
dizer a inteira verdade sobre o que ocorreu. Eu faria
questão de que meu filho dissesse a verdade. Isso é
da maior seriedade, do ponto de vista da defesa do
Senado e do interesse público. Falo, com toda amizade e seriedade, ao Senador José Roberto Arruda,
que talvez nos esteja ouvindo: se, de fato, houve o
episódio, se, de fato, o seu filho testemunhou esse
episódio, diga a inteira verdade! E, para que haja um
bom relacionamento entre pai e filho, diga a seu filho
também para dizer exatamente a verdade. Jamais
diga a seu filho para deixar de dizer a verdade, porque isso seriadilacerador para a relação entre um pai
e um filho. Senador Antonio Carlos Magalhães, V.
Exª, que mu i tas ve zes de mons trou amor por seu fi lho,
sabe o que pode acon te cer se um pai dis ser a um fi lho
que ele não deve revelar o que realmente aconteceu.
Pelo amor que, certamente, o Senador José Roberto
Arruda tem por seu filho músico eu tenho três filhos,
dois dos quais músicos , S. Exª me respondeu dizendo que não colocasse a família no meio. Não se trata
de colocar a família no meio; trata-se de um relacionamento respeitoso, em que o filho pode contribuir
para ajudar a trazer à memória do pai um fato da maior relevância. Acrescento algo mais: pode haver enga no, mas a in for ma ção até ago ra le van ta da é de que
o Senador José Roberto Arruda saiu da mencionada
pos se por vol ta das 20 ho ras e 40 mi nu tos. S. Exª afir mou que, de lá, teria ido para o restaurante Piantella.
Conversei com o jornalista Ricardo Noblat hoje de
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manhã e perguntei-lhe a que horas ele se encontrou,
no restaurante Piantella, com o Senador José Roberto Arru da. Ele se lem bra de que aque le foi um dia cal mo na redação do Correio Braziliense, onde é editor-chefe, e de que chegou ao restaurante por volta
das 22 horas e 30 minutos. Entre sair 20 horas e 40
mi nu tos da pos se do Mi nis tro e che gar por vol ta de 22
horas e 30 minutos no Piantella... V. Exª conhece mu i to bem Bra sí lia e sabe que, com mais de uma hora de
intervalo, é perfeitamente possível passar em casa e
receber uma pessoa, como a Srª Regina Célia. Cometi um pequeno engano ontem ao dizer que ela estava na 914 sul; o correto seria dizer que ela estava
na SQS 214, onde ela mora.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – (Faz
soar a campainha)
O Sr. Eduar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Estou
concluindo, Sr. Presidente. Isso é muito sério e grave.
Ele, en tão, ao di a lo gar pelo te le fo ne, dis se que ela po deria ir à sua residência, na SQS 114, para onde ela,
efetivamente, foi. E mais: solicitei a ela, para melhor
registro e conhecimento dos fatos, que me autorizasse a pedir à Telebrasília o registro dos telefonemas
havidos nos dias 27 e 28, porque, no telefone que ela
estava usando, haverá o registro. Haverá, inclusive,
Senador Antonio Carlos, o registro do telefonema do
dia 28, se este re al men te se efe ti vou. Aqui no Se na do,
pela sistemática que existe para não registrar as coisas, talvez não exista. O Senador José Roberto Arru da acaba de entrar no plenário, e eu estou falando
como se estivesse que ren do fa lar pe ran te S. Exª. São
importantes esses esclarecimentos, porque, nas declarações da Srª Regina Célia à jornalista Daniela Pi nheiro, ela estabeleceu um rol de detalhes muito significativo. Assim, considero muito importante a presen ça dela hoje no Con se lho de Éti ca. Espe ro até que
o Se na dor José Ro ber to Arru da pos sa es tar pre sen te
no Conselho de Ética para ouvir o depoimento da Srª
Re gi na Cé lia por que, se hou ve qual quer lap so de me mória, poderão ser feitas correções. Lembro, porém,
que o que mais pesou quando da decisão sobre a
perda do mandato do Senador Luiz Estevão – nós
não tí nha mos até en tão to das as pro vas que vêm sur gindo acerca do enriquecimento ilícito e do desvio de
recursos – foi o fato de S. Exª ter faltado com a verdade perante os seus pares e perante o povo brasileiro.
Faço uma recomendação ao Senador José Roberto
Arruda: é muito importante falar a verdade. Se porventura houve lapso de memória, se houve incorreção, V. Exª colaborará muito se recuperar a memória
inteira e reconhecer a verdade dos fatos tais como
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eles ocorreram. Até porque, Senador José Roberto
Arru da, al gu mas das co i sas que V. Exª men ci o nou re ferentes ao Sr. Ricardo Noblat não são inteiramente
cor re tas, se gun do a me mó ria dele. Por esta ra zão, eu
o convidei para estar presente ao depoimento da Srª
Regina Célia: para que esses detalhes possam ser
melhor rememorados e esclarecidos. Assim, se V.
Exª puder estar presente, tudo será melhor desvenda do. Nos sa obri ga ção é des ven dar a ver da de por in teiro. Muito obrigado, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Meu caro Senador Eduardo Suplicy, é importante a
presença do Senador José Ro ber to Arru da pois, ape sar de não ter procuração para defendê-lo, iria fazer
algumas observações que considero importantes.
A primeira delas: ontem, em nenhum momento,
apesar da forte emoção de que estava tomado, vi o
Senador José Roberto Arruda ameaçar alguém, muito menos dizer que iria ba ter em V. Exª. Não me cons ta essa declaração. Além disso, nem na minha visão
nem na minha presença, em dois anos como Vice-Lí der ao lado do Senador José Roberto Arruda, jamais
vi por parte dele qualquer gesto de violência ou de
truculência.
A segunda consideração: o Senador José Roberto Arruda, volto a dizer, num gesto de desprendimento pessoal e de grandeza política, afasta-se provisoriamente da Liderança do Governo exatamente
para não dar essa interpretação que V. Exª está querendo dar: a de que o Líder do Governo estava inserido nessa questão. Ao deixar o seu posto, o Senador
José Ro ber to Arru da de mons tra fir me men te que a Li derança do Governo, que o papel de Líder do Governo nada tem com essa celeuma que se criou e muito
menos com a sua atuação nessa questão.
Como o Senador está presente, encerro o meu
pronunciamento, Sr. Presidente.
O Sr. José Ro ber to Arru da (Bloco/PSDB – DF)
– Mas eu gostaria de lhe pedir um aparte, se V. Exª
me permite.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – V.
Exª foi citado e, portanto, pode falar como aparteante
ou ora dor. De toda ma ne i ra, an tes de en cer rar, con ce do o aparte a V. Exª, Senador José Roberto Arruda.
O Sr. José Ro ber to Arru da (Bloco/PSDB – DF)
– Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas ao
Senador Eduardo Suplicy por não ter conseguido
ouvi-lo por inteiro. Comecei ouvindo-o no gabinete,
vim pelo corredor, ouvi fragmentos da sua fala, e che go aqui já ao fi nal dela. So bre os con se lhos que V. Exª
me dá quanto a tra ta men to de fi lhos: dis pen so-os. So-
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bre métodos, Senador Eduardo Suplicy: tenho de feitos, mas não o da de se le gân cia. Um outro de fe i to que
não tenho é o de não saber medir contendores. Nun ca pratiquei desforço físico contra ninguém. Se um
dia tivesse que fazê-lo, não seria contra um ex-halterofilista, um boxeador, um homem tão forte como V.
Exª, pois eu levaria desvantagens claras. Portanto,
não espere isso de mim. Em terceiro lugar, meu caro
Senador Eduardo Su plicy...
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Li que
V. Ex.ª dis se que gos ta ria de dar um soco em mim. Fo ram os jor na lis tas que re gis tra ram. Então, fi quei pre ocupado...
O Sr. José Rober to Arru da (Blo co/PSDB – DF)
– Senador Eduardo Suplicy, esta Casa já conhece os
seus métodos de aproveitar qualquer oportunidade
que apareça, independentemente do nível de agressão que isso gere a um colega Senador, para usar a
mídia para se projetar, muitas vezes de forma oportunis ta. Não sei se isso é uma estratégiapolítica ou se é
um traço de caráter. Mas não me cabe julgá-lo. O que
me cabe dizer a V. Ex.ª, com bom humor, com serenidade, é que não espere de mim nunca, pessoalmente, nada que não seja o aperto de mão – que nunca
lhe ne guei – e o abra ço fra ter nal – in clu si ve nas ho ras
di fí ce is que V. Ex.ª vi veu. Nun ca es pe re de mim – nem
V. Ex.ª nem nenhum colega – um gesto que não nasça da solidariedade humana. Nunca espere isso de
mim, Senador Eduardo Suplicy, nunca, porque não é
da minha formação. Não sou Matarazzo. O meu pai
era um homem muito humilde, não tínhamos dinheiro
nem fábricas. Ele me deu, porém, uma coisa importante: educação, formação humana. Não espere de
mim nunca um gesto de oportunismo. Nunca vou ten tar aparecer em episódios negativos da vida dos outros. Senador Eduardo Suplicy, deixe-me aproveitar o
ensejo para dizer-lhe uma coisa: tudo o que eu tinha
de falar sobre esse episódio eu já falei. Eu, efetivamente, saí do prédio do TSE e fui direto para o Piantel la. É mu i to di fí cil, um ano e meio de po is, sa ber o ho rário exato em que cheguei e o horário em que começou o jantar. Mas por sorte – e V. Exª, talvez por estar
atendendo telefonemas durante o meu discurso, não
pôde per ce ber esse de ta lhe -, um ad vo ga do de Bra sí lia, Dr. Antônio Carlos, despediu-se de mim na saída
do TSE, saímos praticamente juntos – já no final da
solenidade, foi bem no fim da solenidade – e, quando
ele chegou ao Piantella, ele já me encontrou com o
jornalista Ricardo Noblat. Foi às dez, às dez, dez e
quinze, dez e vinte, às dez e quarenta? Não sei lhe
pre ci sar. O que im por ta – isso, com cer te za – é que fui
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diretamente e que várias pessoas que saíam do TSE
e que também se dirigiram àquele restaurante – um
dos poucos abertos naquele dia na cidade – também
podem testemunhar o que es tou di zen do. Mas va mos
admitir.... V. Exª, ontem falando ao telefone celular....Lembra-se daquela vez em que foi à Nova Iorque – mais ou me nos as sim, seu es ti lo – V. Exª, aten dendo ao telefone, achando que tinha descoberto o
Brasil, disse: ”não, mas às nove da noite...“ Ora, Senador Suplicy, eu estive no TSE o tempo todo com o
Se na dor Piva, to ma mos al guns drin ques jun tos e fi camos lá. Ago ra, va mos ad mi tir, ape nas para que V. Exª
não se perturbe no raciocínio, que naquele dia eu tivesse ido para casa e tivesse ficado lá: isso também
não me torna culpado de nada. Agora, ontem, por
mais serenidade que eu tivesse, V. Exª realmente
mexeu com um lado meu que me desagradou. Eu
pretendia lhe di zer isso re ser va da men te, para não lhe
causar constrangimento, mas já que V. Exª insiste
nessa provocação estéril – V. Exª não vai conseguir
me tirar do sério –, digo-lhe que esse assunto será
tratado da forma própria, conveniente, com profundida de, den tro do ní vel que o Se na do exi ge, não do que
V. Exª tenta impor. O que eu nun ca fa ria, Se na dor Suplicy, é invocar questões familiares para esse tipo de
co i sa. É cla ro que con ver sei com o meu fi lho hoje pela
manhã. Ele disse: ”pai, nunca vi...“ E se tivesse visto,
qual a diferença? Procurei tranqüilizá-lo quanto às
brincadeiras que os colegas fizeram pela Internet na
tarde de ontem, as brincadeiras de colégio, dizendo-lhe: ”Meu filho, é o preço, seu pai faz vida pública.
A questão é essa, é a re a li da de...“ Ele me res pon deu:
”Não, pai, fique tranqüilo.“ Um menino novo ainda,
mas ele foi fir me – ca u sou-me mu i to or gu lho. Da mes ma forma que acho que reagiriam os seus filhos, Senador Suplicy, se eu tivesse o desprazer – e não tenho – de, em um momento qual quer das nos sas po lê mi cas po lí ti cas, le van tar ques ti o na men tos – que a im prensa até levantou – sobre razões de acertos ou de sacertos de sua vida pessoal. Eu lhe respeito o bastante para não fazer com V. Exª o que V. Exª tentou
fa zer co mi go. V. Exª tem o meu aper to de mão, o meu
apreço, mas não tem mais o meu ouvido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, quero encerrar a minha comunicação
registrando que estarei respondendo interinamente
pela Liderança do Governo, esperando que o Senador José Roberto Arruda retorne rapidamente à sua
titularidade.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a pa la vra, como Lí der, ao Se na dor Edu ar do Si queira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi no dia de hoje o
ho rá rio da Li de ran ça do Par ti do da Fren te Li be ral para
expressar muito mais uma posição deste Senador
que tem a honra de representar o Estado do Tocantins nesta Casa. Fi-lo para poder, na condição de
membro da Executiva do nosso Par ti do, de in te gran te
do nosso Colégio de Líderes – honra que me permite
o gran de Lí der, Se na dor Hugo Na po leão -, tra zer aqui
um sentimento, como eu disse, que é meu, mas que
tenho certeza ser um sentimento predominante na
maioria do nosso Partido, seja quais forem as suas
ins tân ci as, na sua gran de base es pa lha da pelo Bra sil,
no seio de sua ban ca da na Câ ma ra Fe de ral, aqui, en tre os nossos Pares do Senado Federal, e, ainda, no
Diretório Nacional e na Executiva do nosso Partido.
Refiro-me à situação que viveu o nosso Partido
no Estado do Rio de Ja ne i ro. Eu es ta va en tre aque les
que se manifestou favoravelmente à permanência do
grande Prefeito Cé sar Maia no PFL, mas ace i tei a de cisão do meu Partido, naquela época, que optou pela
permanência de um outro grande companheiro, o
ex-Prefeito Luís Paulo Conde.
Naquele instante, Sr. Presidente, senti-me frustrado por ter tido a oportunidade de conviver com César Maia na condição de Deputado Federal e representante do meu Estado. Naquele ano de 1992 – recordava-me hoje, jun to com o Se na dor Pa u lo Har tung
-, sa í mos nós três: eu, para cum prir a hon ro sa mis são
de ser Prefeito de Palmas; o então Deputado Federal
Paulo Hartung, para fazer uma grande administração
à frente da Prefeitura de Vitória; e o brilhante Deputado César Maia – naquela oportunidade, muito mais
destacado, porque é um homem que reúne duas coisas difíceis: uma profunda capacidadetécnica, aliada
a um talento extraordinário no mundo da política –,
para vir a ser, sem dúvida nenhuma, talvez o melhor
de todos os Pre fe i tos da ci da de do Rio de Ja ne i ro. Na
condição de Prefeito da nossa capital, Palmas, pude
acompanhar toda a administração de César Maia,
que é um homem de extraordinário valor.
Mas o que faço desta tribuna, Sr. Presidente, é
um apelo, como membro da Executiva Nacional, ao
nosso querido companheiro, o ex-Prefeito Luís Paulo
Conde, para que ele faça um gesto de grandeza e re concilie a sua trajetória e a sua carreira junto com a
vida pública de César Maia, porque assim estará tra -
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zendo uma grande contribuição para o nosso Partido
da Frente Liberal.
É nesse PFL que eu me sin to bem, Sr. Pre si dente. Um PFL que tem um extraordinário talento como o
do grande Prefeito Antônio Imbassahy, de Salvador,
uma das maiores revelações deste País, que vem
transformando uma grande capital com a sua adminis tra ção; um Par ti do que tem a ad mi nis tra ção da Go vernadora Roseana Sarney; que, em capitais consideradas vitrines, como a cidade de Curitiba, tem a figura do Prefeito Cássio Taniguchi. Tudo isso é muito
importante para um partido. E quero relembrar, junto
com a figura de César Maia, dois especiais valores
da que le Esta do, que são o De pu ta do Fe de ral Ro dri go
Maia e o Deputado Eduardo Paes, com quem tive a
oportunidade de di vi dir a mi li tân cia po lí ti co-par ti dá ria.
É daí que vem o meu sentimento de que muito vai ga nhar o PFL se efetivamente estiver de volta aos nossos quadros o grande Prefeito César Maia.
Sr. Presidente, neste apelo que faço ao ex-prefeito Luís Paulo Conde, gostaria de dizer que ele tem
uma rara oportunidade de dar uma demonstração
não só à população da cidade do Rio de Janeiro. Tão
forte e tão boa foi a administração do Prefeito César
Maia que deu a um dos valorosos integrantes da sua
equipe, exatamente ele, o arquiteto renomado, conhecido e consagrado, Luís Paulo Conde, a oportunidade de vir a ser prefeito daquela cidade.
Todos sabemos que é comum, que é normal,
que ocorrem desentendimentos na mili tân cia par ti dária, mas é essa mesma mi li tân cia que ofe re ce, hoje, a
Luís Paulo Conde a oportunidade de dar essa demonstração de grandeza, de mostrar ao Partido da
Frente Liberal que ele deseja o seu crescimento, que
quer o melhor para o Partido, que quer o melhor para
o Rio de Janeiro. E nós sabemos, Sr. Presidente, que
o Pre fe i to Cé sar Maia é de ex tra or di ná rio ta len to e valor, de grande capacidade administrativa. Ele precisa,
sim, ter um partido forte ao seu lado, com o qual se
identifique.
Portanto, quero dizer que estou entre aqueles
que apóiamintegralmente, que se sentem orgulhosos
com a possibilidade de ter o Prefeito César Maia de
volta ao nosso quadro partidário. E quero dizer mais:
se, por alguma razão, o seu retorno não se concretizar, que o Prefeito César Maia saiba que continua
con tan do com seus com pa nhe i ros aqui do Se na do da
Re pú bli ca e da Câ ma ra Fe de ral, que o ad mi ram e que
o apóiam.
Tenho certeza de que é viável, que está sedimentada a base do retorno de César Maia ao PFL, e que
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isso trará uma grande contribuição para o nosso Partido. Precisamos, sim, ousar. Muitos estranharam, aqui
no Dis tri to Fe de ral, quan do o PFL da qui to mou uma im portante e histórica decisão, a de apoiar o então Governador Cristovam Buarque no segundo turno.
Sou do PFL que ousa, que se renova, que deseja o crescimento desse extraordinário Partido, que
está plantado em bases sólidas e que oferece a este
País grandes administrações. O Estado de V. Exª,
como se vê, é um exemplo. A Governadora Roseana
Sarney é uma referência. Estaremos todos nós, na
próxima segunda-feira, reunidos na bela cidade de
São Luís, e es pe ro que, na que la data, já po den do co memorar o reingresso às nossas fileiras do grande
Prefeito César Maia.
Qual é o partido que não se orgulha de ter entre
seus quadros essa linha jovem de grandes administra do res, como Antô nio Imbas sahy, Cás sio Ta ni gu chi,
Roseana Sarney e César Maia, que retorna trazendo
consigo o valoroso Deputado Rodrigo Maia, o Deputado Eduardo Paes e grandes valores e renovações,
que pertenceram ao quadros do Partido da Frente Li be ral e que dele se des li ga ram em ra zão de uma de ci são do Partido. Decisão que contou com o nosso apo io e com a nos sa so li da ri e da de, por que, afi nal de contas, te mos que es tar com o Par ti do e per ma ne cer so li dá ri os quan do a ma i o ria de ci de por um ca mi nho. Mas,
nesse caso específico, lamentei muito quando nos
deixou o Pre fe i to Cé sar Maia. Pen so que o Par ti do er rou, mas, agora, a condução segura e séria do nosso
eficiente Presidente, Jorge Bornhausen, dentro do
âm bi to das ar ti cu la ções pro mo vi das pela Pre si dên cia
e pela di re ção par ti dá ria, está es ta be le cen do e pro cedendo a todos os contatos e articulações para que se
efetive o regresso do Prefeito César Maia, da cidade
do Rio de Janeiro, ao Partido da Frente Liberal.
Quero deixar o nos so to tal apo io a essa ação da
direção partidária. Quero mais, quero dizer que conversei com a grande maioria dos nossos Parlamentares da bancada fe de ral e o es ta do é de eu fo ria, de oti mismo. Há um sentimento de regozijo e de orgulho
por ver que o Partido está pronto para receber novamente um fortalecimento, um incentivo, que César
Maia certamente trará com o seu regresso ao Partido
da Frente Liberal.
Espero, efetivamente, que esse processo se
conclua já nesta segunda-feira, na cidade de São
Luís, onde es ta rão re u ni dos os Go ver na do res do nosso Partido e a nossa Executiva. E que possamos, na quela data, comemorar o episódio da volta de César
Maia ao Partido da Frente Liberal.

524
Abril de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Finalizando o meu pronunciamento, faço esse
apelo ao ex-prefeito Luís Paulo Conde. Ele terá a
opor tu ni da de de fa zer um ges to de gran de za, que sig nificará muito para o seu conceito dentro do nosso
Partido e que poderá reconstruir sua caminhada po lítica no Rio de Janeiro. Ele terá a oportunidade de reconhecer e de demonstrar a sua gratidão por ter ingressado na vida pública por intermédio das mãos de
César Maia.
Portanto, Sr. Presidente, junto aos companheiros do Partido da Fren te Li be ral, de i xo meu sen ti mento, que é ma jo ri tá rio, de que nos so Par ti do está aber to
e receptivo à volta do Prefeito César Maia aos seus
quadros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Cândido.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero fazer uma homenagem singela,
mas sincera, ao Dia Nacional do Índio, que se comemora hoje.
Desde o descobrimento do Brasil, as nações in dí ge nas têm sido ví ti mas da ação ga nan ci o sa dos po derosos. Aqueles que são os verdadeiros donos des ta terra sofrem há 500 anos, desde que aqui desembarcaram os espanhóis, os portugueses, os franceses, os holandeses, enfim, os europeus que vieram
colonizar a nossa terra. Naquela épo ca, as na ções in dígenas começaram a ser dizimadas e hoje estão
pra ti ca men te em extinção. Portanto, as nossas homena gens aos nos sos ín di os, os ver da de i ros bra si le i ros.
Embora um pouco tardiamente, pois não tive
oportunidade de falar no dia 17 de abril, gostaria de
re fe rir-me ao quin to ani ver sá rio do mas sa cre de Eldo rado dos Carajás, uma ação nefasta, um assassinato
em massa de trabalhadores rurais praticados pela
Polícia Militar do Pará.
Há cinco anos, no dia 17 de abril de 1996, foram
brutalmente assassinados em Eldorado dos Carajás,
no Pará, 19 trabalhadores rurais, no episódio que ficou conhecido como o ”massacre de Eldorado dos
Carajás“.
Como é do conhecimento de todos, mas apenas
para relembrar os motivos – fúteis, por sinal – que le varam à barbárie daquela chacina, no mês de abril
daquele ano, um grupo de 1500 sem-terra que se en contrava acampado na Fazenda Macaxeira, em Curi-
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onópolis, saiu em caminhada até a capital do Estado,
Belém, com o objetivo de pressionar para que terras
fossem desapropriadas na região. E uma pausa da
caminhada, os sem-terra montaram acampamento
próximo à cidade de Eldorado dos Carajás, reivindicando ao governo estadual transporte para chegar
até Belém. Como demoraram para ser atendidos, resolveram montar um bloqueio na rodovia, a fim de
pressionar as au to ri da des. Para forçar os trabalhadores a deixarem o local, a Polícia Militar, sob o comando do co ro nel Má rio Pan to ja, sur pre en deu-os com um
batalhão de cerca de 250 homens, armados com fuzis, escopetas e metralhadoras.
Sob bom bas de efe i to mo ral, os sem-ter ra re sol veram reagir atirando pedras. A polícia, então, partiu
para a ofensiva, atirando para matar, numa verdadeira operação de guerra. O resultado teve repercussão
internacional: 19 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas.
Esse conflito foi o apogeu de uma sucessão de
episódios que transformaram o Pará, já em 1979, no
Estado campeão de violência no campo. A liderança
em número de mortes só foi ameaçada em 1995,
quando pistoleiros da região e integrantes da Polícia
Militar de Rondônia mataram 12 pessoas na cidade
de Corumbiara.
Pas sa dos cin co anos, até hoje ne nhum dos po li ciais militares envolvidos no massacre está preso. O
Governador Almir Gabriel foi reeleito e o comandante
do policiamento, Coronel Pantoja, continua a exercer
seu ”ofício“. Aliás, o coronel e seus soldados ainda
não prestaram contas à justiça. A prometida ”apuração rigorosa“ não passou de mera demagogia. Cobrar a punição dos assassinos é dever de toda a sociedade brasileira.
Deve-se destacar, tam bém, que o Bra sil é hoje o
segundo país do mundo de maior concentração da
propriedade da terra, só perdendo para o Paraguai.
Segundo o Incra, 2% de proprietários rurais são donos de mais de 50% das terras. Como sempre tenho
afir ma do des ta Tri bu na, se o Go ver no Fe de ral qui sesse fazer de fato a reforma agrária, utilizando a lei
agrária em vigor, desapropriando apenas as grandes
propriedades, poderia desapropriar mais de 100 milhões de hectares, o que poderia beneficiar mais de 8
milhões de famílias, quando o País tem mais de 4 milhões de famílias que querem terras.
O dia 17 de abril foi transformado, pela Via Cam pesina, organização mundial de camponeses, no Dia
Internacional de Luta Camponesa. Com isso, ocorre-
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ram várias manifestações nas capitais brasileiras e
também em países como Espanha, Indonésia, Noruega, Uru guai e Ca na dá. No Bra sil, fa zem par te da Via
Campesina o MAB – Movimento dos Atingidos por
Barragens, o MPA – Movimento dos Pequenos Agricultores, o MMTR – Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, e o MST.
No Rio de Janeiro, o ato foi realizado nas escadarias da Assembléia Legislativa; logo após, seguiu
para o Tribunal de Justiça e, depois, para o Incra. O
MST cobrou resposta sobre uma pauta de reivindicações deixada em março de 2000, durante a Jornada
de Luta das Mulheres Sem Terra. Como também foram ao Governador Garotinho exigir o assentamento
das famílias acampadas na Fazenda da Ponte, em
Resende (Acampamento Terra Livre); agilização do
Projeto de Assentamento Antônio Farias (Campos
dos Goytacazes); crédito para os assentados; escolas; postos de saúde; assistência técnica; vistoria de
novas áreas para desapropriação; titulação dos assentamentos; recuperação das lagoas e tratamento
da água e reflorestamento.
O MST, além de protestar contra a impunidade
dos responsáveis pelo massacre, exigindo a prisão
para os as sas si nos do mas sa cre de Eldo ra do dos Ca rajás, pretende também:
– Exigir a CPI da corrupção urgente –
os camponeses vão lutar pela CPI para apurar denúncias de corrupção no Governo Federal, como no caso da Sudam;
– Lutar contra as importações agrícolas;
– Reivindicar uma política agrícola que
incentive a agricultura familiar;
– Denunciar o uso de transgênicos –
alertar a sociedade para os perigos e o monopólio. A Via Campesina luta pelo direito
de produzir alimentos saudáveis, preservando a vida dos seres humanos e do meio ambiente;
Lutar contra a Alca, e
Dizer não ao pagamento da dívida externa.
Srªs e Srs. Senadores, a história da luta pela
terra em nosso País tem sido escrita com sangue.
Não foram poucos os que tombaram, até agora, pelos seus ideais, sendo que um dos casos que merecem destaque é o da sindicalista Margarida Maria
Alves, trabalhadora rural, rendeira, presidente do
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa
Grande, Paraíba, que foi assassinada no dia 13 de
agosto de 1983 pelos jagunços Amaro José do
Rego e Amauri José Rego, ambos foragidos da justiça desde a data do crime.
O crime foi encomendado por latifundiários da
re gião, sen do que o prin ci pal acu sa do é o Sr. José Bu arque de Gusmão Neto, conhecido como Zito Buarque. Dizem que o motivo do assassinato estaria ligado ao fato de a companheira Margarida Maria Alves
defender direitos do trabalhador sem terra como o re gistro em carteira, a jornada de oito horas, o dé cimo-terceiro salário e férias, entre outros.
A história desse processo criminal nos causa
espanto, pois no primeiro júri o acusado Zito Buarque
foi absolvido. Os advogados da CUT recorreram da
sentença. Porém, o julgamento desse processo foi
adi a do vá ri as ve zes nos úl ti mos anos. Pa re ce-me que
está previsto um novo júri, na cidade de João Pessoa,
nos dias 7 a 11 do pró xi mo mês, con for me fui in for mado pelos advogados da CUT.
Vejam, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
esse caso vai completar 18 anos e, até hoje, os assassinos não foram presos. Temos outros exemplos,
como os mortos de Eldorado dos Carajás; os de Corumbiara; os presidentes do Sindicato de Rio Maria
João Canuto e Expedito Ribeiro; o Padre Josimo e o
Deputado Paulo Fon te les. Se gun do de nún cia da Pastoral da Terra, de 1985 a 1995 foram assassinadas
922 pessoas no campo, somando-se mais de 820 re gistros de ten ta ti vas de as sas si na to e 2.412 ame a ças
de mor te. Em ra zão des ses cri mes, ape nas 57 pes so as fo ram pro ces sa das e tão-so men te 12 con de na das.
Portanto, a impunidade tem caminhado ao lado
da vi o lên cia, o que aca ba por sig ni fi car es tí mu lo a no vas ações criminosas dos latifundiários, que contam
ain da com um Ju di ciá rio len to e omis so na apre ci a ção
dos litígios.
O massacre de Eldorado dos Carajás fez cinco
anos e to dos os acu sa dos con ti nu am im pu nes, sen do
que uma das causas da impunidade é a submissão
de alguns juízes aos latifundiários.
Em agosto de 1999, foram julgados três oficiais
da Polícia Militar do Estado do Pará. Aquele julgamento, qualificado pela imprensa e denunciado pelas
entidades de direitos humanos como uma ”farsa“, foi
anulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
porque o magistrado não agiu conforme a lei.
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Todos sabemos que o Poder Judiciário é lento e
ineficiente, especialmente quando trata das questões
ligadas aos mais humildes.
Exis te uma Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção,
a nº 29/2000, tramitando no Senado, que propõe a
transferência do julgamento dos crimes contra os direitos humanos para a Justiça Federal. Esses crimes
(neste caso, todos os crimes pra ti ca dos con tra os tra balhadores que participam da luta pela reforma agrária) serão julgados pelo juiz ou juíza federal, que, em
tese, e porque estarão longe da sede da fazenda, po derão julgar com imparcialidade.
Por outro lado, esse projeto é importante pois
vai passar a responsabilidade para o Governo Federal, e as primeiras investigações serão realizadas
pela Polícia Fe de ral, que, tam bém em tese, está mais
pre pa ra da e tam bém mais lon ge da sede da fa zen da.
A Proposta de Emenda à Constituição nº
29/2000 aguarda parecer do Exmº Sr. Senador Bernardo Cabral na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Acredito que haja empenho dos membros
desta Casa para a apreciação e aprovação dessa
PEC, que transfere a competência dos crimes contra
os direitos humanos para a Justiça Federal, que poderá demonstrar maior imparcialidade no tratamento
dos pro ces sos que en vol vem gra ves vi o la ções aos direitos humanos.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – 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 den te, Srªs e Srs. Se na do res, ini ci al men te gos ta ria de
fazer um registro de muito respeito e admiração pelo
Dia do Índio, que lembramos hoje.
No meu Estado, estamos comemorando a data
com uma semana intitulada II Encontro de Culturas
Indígenas do Acre, durante a qual tivemos a feliz
oportunidade juntar 17 etnias, sendo 14 do Acre e 3
do sul do Amazonas. No encontro, memorável, os po vos indígenas, reunidos de maneira esperançosa, fir me, digna e triunfante até, eu diria, marcharam pelas
ruas da nossa cidade, Rio Branco, lembrando esse
momento histórico que estão atravessando no Acre,
no extremo oeste do Brasil, como um momento de
res ga te de sua cul tu ra, de seus di re i tos e de sua in clu são nos níveis de dignidade humana que foram tão
esquecidos ao longo da História.
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Faço questão de registrar, neste momento, uma
frase do Presidente da Fundação Cultural Elias Man sour, jornalista Antonio Alves, de que a presença do
Go ver no do Esta do do Acre, do Go ver no Jor ge Vi a na,
naquele encontro, tinha um sentido que ele traduz da
seguinte maneira: ”Estamos aqui para aprender com
os povos indígenas. Ao contrário do homem branco,
os índios sabem preservar sua cultura. Não importa
se dez ou cem anos se passaram, a cultura indígena
continua a mesma. Por isso, é importante que este
encontro tenha continuidade“.
Essa capacidade de preservar seus rituais, vi vidos de ma ne i ra tão in ten sa e per ma nen te, tem tra zi do
a riqueza da cultura indígena ao conhecimento dos
brasileiros – lamentavelmente, eles têm tido poucas
oportunidades de conhecer, respeitar e ser solidários
a ela –, visando a construção de um Brasil mais amplo, mais verdadeiro e restituindo um direito sagrado
que foi perdido por muitos povos indígenas.
Faço este registro como uma homenagem ao
Dia do Índio e a todas as etnias do nosso País.
Srª Presidente Marluce Pinto, que assume a
Presidência da sessão neste momento e com isso
muito nos honra, trago hoje também uma homenagem ao CNPq.
Criado em 1951, no Governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra, a partir da Lei nE 1.310, o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, é hoje uma re fe rên cia na ci o nal em ciên cia e tecnologia. Ao longo de suas cinco décadas de existência,
o CNPq tem colaborado para alçar o Brasil à condição
de líder na América Latina, segundo todos os indicadores científicos, colocando-o entre os principais países
em produção científica e tecnológica.
Inspirado em organizações análogas de países
como os Esta dos Uni dos, Fran ça e Ca na dá, e se guin do recomendações aprovadas pela Conferência dos
Peritos Científicos da América Latina, patrocinada
pelo Unesco, em 1948, o CNPq teve papel fundamental no desenvolvimento da energia nuclear e na construção do primeiro acelerador de partículas no País,
na década de 50.
A primeira década de atuação do Conselho foi
marcada pela criação dos diversos institutos responsá ve is pela exe cu ção de tra ba lhos de in ves ti ga ção científica e tecnológica. Em 1952, foram criados o Insti tuto de Matemática Pura e Apli ca da, Impa, e o Insti tu to de Pesquisas da Amazônia, Inpa, que incorporou,
em 1955, o Museu Paraense Emilio Goeldi.
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O ano de 1954 veria nascer o Instituto de Bibliografia e Documentação, IBBD, que mais tarde daria
lugar ao Instituto Brasi le i ro de Informação em Ciência
e Tecnologia, Ibict.
Em 1957, surgiu o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, IPR, trans fe ri do, em 1972, para a ju ris di ção do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
DNER.
Em 1961 apareceria o Grupo de Organização
da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, Goc nae, o qual foi subs ti tu í do, em 1971, pelo Insti tu to Nacional de Pesquisas Espaciais, Inpe, também subordi na do ao CNPq e atu al men te vin cu la do ao Mi nis té rio
da Ciência e Tecnologia.
Em 1964, a área de competência da instituição
foi am pli a da em de cor rên cia da Lei nº 4.533, que al te rou a lei que lhe deu origem. A partir daí, o CNPq pas sou a ser responsável pela formulação da política cien tí fi co-tec no ló gi ca na ci o nal, atu an do de ma ne i ra coordenada com os ministérios e outros órgãos do Gover no para a re so lu ção de pro ble mas re la ti vos à ciên cia e suas aplicações.
Em 1974, o CNPq de i xa ria de ser au tar quia para
transformar-se em fundação, vinculada à Secretaria
de Planejamento da Presidência da República (Seplan/PR), passando a ser chamado de Conselho Na cional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Nesse período, alarga-se ainda mais o alcance de
sua atuação e seu papel fundamental no incentivo à
pesquisa.
Com a criação, em 1985, do Ministério da Ciência e Tecnologia, o CNPq passa a ser vinculado a
esse órgão e não mais à Seplan/PR, assumindo a
condição de um dos principais sistemas de planejamento es tra té gi co de ciência no Brasil e, ainda, de ar ticulador de ações de longo prazo, consolidando seu
papel como agência de apoio à política científica e
tecnológica.
Presente nos principais estudos da atualidade,
o CNPq instalou, em dezembro passado, a Rede Na cional de Genoma, cujo objetivo é seqüenciar o DNA
da bactéria Chromabacterium violaceum, cujos resultados serão de grande utilidade na fabricação de
medicamentos para a doença de Chagas e na produção de um plástico totalmente biodegradável.
Juntamente com o Ministério da Ciência e Tecnologia, foi res pon sá vel, em 1991, pela in tro du ção, no
Brasil, da tecnologia da Internet.
Seu pro gra ma Shift, em par ce ria com o go ver no
alemão, vem gerando resultados admiráveis no setor
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de pesquisa, bem como no desenvolvimento econômico de regiões alagadas da Amazônia central.
No que toca a seus programas de longa duração, conhecidos como Pelds, o CNPq é hoje um dos
grandes expoentes mundiais. Os estudos da reserva
ecológica do IBGE em Brasília já são referência internacional no que se refere ao cerrado.
Atuando também no setor de astrofísica, o
CNPq é o principal financiador, com participação de
46% dos recursos, do telescópio Soar, primeiro em
terra capaz de gerar imagens mais nítidas do que
aquelas geradas pelo satélite americano Hubble.
Participa ainda do financiamento do Projeto Gimini,
que visa a instalar dois telescópios de 8,1 m de diâmetro, que deverão operar em Mauna Kea, no Havaí,
e em Cerro Pachon, no Chi le.
Além do incentivo à pesquisa por intermédio de
bolsa e auxílio, o CNPq também se articula por programas de cunho científico ou tecnológico, tais como:
pro gra mas de de sen vol vi men to de re cur sos hu ma nos
e conhecimento; programas de desenvolvimento de
infra-estrutura e competitividade; programas de desenvolvimento em tecnologia da informação; programas de desenvolvimentoem meio ambiente e programas de desenvolvimento em infra-estrutura social.
Tendo em vista que o desenvolvimento econômico está hoje intimamente vinculado ao investimento em
pesquisa, é fundamental que o Brasil redobre seus esforços nesse campo, fortalecendo suas instituições científicas, a fim de poder integrar-se à revolução científico-tecnológica ora em curso no mundo, sob pena de ficar à mercê dos grandes grupos internacionais, condenado ao atraso e ao empobrecimento.
Atu al men te, a par ti ci pa ção do binômio pesquisa
& desenvolvimento representa apenas 1,2% do PIB
nacional. Não obstante o escasso incentivo, a ciência
brasileira vem fazendo grandes avanços em áreas
fundamentais como saúde (câncer, aids), astronomia
e genoma, ganhando projeção e conquistando espaços importantes no meio científico internacional. Na
década passada, o número de doutores formados
passou de 1.000 para 5.000 ao ano.
Ciente de que sem pesquisa não há desenvolvimento, o Ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo
Sar den berg, vem dan do mos tras do in te res se que há,
no Go ver no bra si le i ro, em au men tar a ge ra ção de tecnologia nacional, por meio do incremento dos recursos destinados à pesquisa.
Recentemente, foi anunciada a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
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lógico, composto de fundos setoriais, com o qual se
espera dobrar, no prazo de dez anos, o investimento
em pesquisa no Brasil, elevando-o ao mesmo patamar de países de sen vol vi dos. Será a primeira vez em
nossa história que as universidades federais poderão
estabelecer programas de longo prazo, ou seja, de 5
até 10 anos. Até então, os orçamentos de instituições
como CNPq e Capes estiveram sempre sujeitos aos
cortes impostos pelas oscilações e crises da eco nomia e dos acordos com o FMI.
Mas não bas ta o in cen ti vo pú bli co. É pre ci so que
as empresas, incluindo as multinacionais, despertem
para a importância de se investir nas pesquisas locais, estabelecendo parcerias com as universidades e
órgãos estatais do setor.
Segundo dados publicados pelo jornal O Estado de S. Paulo (18/03/2001), me nos de 15% das pes quisas em ciência e tecnologia no Brasil são financiadas pelo se tor pri va do, ao pas so que em pa í ses como
a Coréia do Sul, essa relação é de 50%, e, nos Estados Unidos, de mais de 80%.
Outro fator que impede o livre desenvolvimento
da ciên cia em nos so país é a cen tra li za ção dos re cur sos e verbas nas regiões mais ricas e desenvolvidas.
As pesquisas consideradas de alto gaba ri to ain da es tão restritas a instituições paulistas. Quarenta e cinco
por cento das bolsas de doutorado e 35% das bolsas
de mes tra do são des ti na das ao Esta do de São Pa u lo.
Tal situação deve-se, em parte, ao fato de alguns dos maiores institutos científicos, tais como o
Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o
Laboratório Nacional de Síncroton encontrarem-se
nesse Estado.
Esta dos como São Pa u lo, além de re ce be rem boa
parcela dos incentivos estatais, contam ainda com a
atuação de instituições como a Fapesp – Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
O Mi nis tro Ro nal do Sar den berg as se gu rou existir, por parte do Governo, um esforço no sentido de
sanar tais desigualdades. Para isso, pretende destinar 30% dos fundos setoriais para as regiões Norte,
Nor des te e Cen tro-Oes te e in du zir co o pe ra ções en tre
essas e as universidades paulistas.
É fundamental ainda que os Estados se conscientizem da importância de destinar, efetivamente,
conforme determina a lei, 12,5% da arrecadação do
ICMS para o setor de ciência e tecnologia. Somente
com a par ce ria en tre se to res pú bli cos e pri va dos será
verdadeiramentepossível co lo car o Bra sil no pa ta mar
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científico que suas dimensões continentais exigem,
proporcionam e merecem.
O CNPq e a enorme rede de cientistas e funcionários, que, ao longo desses 50 anos, fizeram dele
um marco e um referencial na história da ciência e da
tecnologia de nosso País, merecem todo o nosso res peito e admiração.
Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, faço esta
singela homenagem a uma das sagradas instituições
do Brasil por entender que sem ciên cia não ha ve rá futuro.
Srª Presidente, solicito a inclusão, no meu pronunciamento, dos textos que tratam do encontro de
todas as etnias do Acre e do encontro de mulheres lí de ran ças in dí ge nas da Ama zô nia, que en vio à Mesa.
Muito obrigado.
SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
Encontro reúne todas as etnias do Acre
16-4-2001 – Teve início o II Encontro de Culturas Indígenas do Acre e Sul do Amazonas, evento realizado pelo governo
do Acre, em parceria com a Funai e a UNI. A exemplo do ano
passado, o encontro acon te ce no Espa ço Cul tu ral Ka xi na wa.
Segundo um dos organizadores, o coordenador do Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre,
Marcos Vinicius Neves, esta é primeira vez que todas as etnias
acre a nas re ú nem-se num even to que tem por fi na li da de pro mo ver
intercâmbios culturais entre os povos indígenas. São 180 índios
representando 14 et ni as do Acre e três do Sul do Ama zo nas.
Uma extensa programação marcou o primeiro dia do encontro. As 9h30m, as delegações fizeram pelas ruas centrais de
Rio Branco uma passeata denominada “Caminhada da Resistência Indígena”. Em seguida, as lideranças indígenas abriram ofi cialmente o evento, sa u dan do as na ções par ti ci pan tes, au to ri da des
e público pre sen tes. O go ver no do Acre foi re pre sen ta do pelo pre sidente da Fundação Elias Mansour, Antonio Alves Leitão Neto.
Em seu pronunciamento, Alves des ta cou a im por tân cia do en con tro: “Estamos aqui para aprender com os povos indígenas. Ao
contrário do homem branco, os índios sabem preservar sua cultura. Não importa se dez ou cem anos se passaram, a cultura indígena continua a mesma. Por isso, é im por tan te que este en con tro
tenhacontinuidade”.
Após a solenidade de abertura, foi apresentado o Estatuto
do Índio (projeto de lei). Na parte da tarde, houve o encontro de
delegações para apresentação da situação cultural de cada povo
e, para encerrar, o Grupo De Olho na Coisa apresentou a peça
teatral Ma tan ça de Ìndio.
O II Encontro de Culturas Indígenas do Acre e Sul do
Amazonas acontece de 16 a 20 de abril. Exposições de Amazonas acontece de 16 a 20 de abril. Exposições de artesanato, fotografias, educação escolar indígena diferenciada e exibição de vídeos es tão aber tos à vi si ta ção pú bli ca das 8h30 às 19h.
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I – Encon tro de Mu lhe res Li de ran ças
Indígenas da Amazônia
Este ano, a Organização das Nações Unidas/ONU estará
realizando em Durban, na África do Sul, entre 31 de agosto e 7
de setembro, a III Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância.
Representantes do mundo todo estarão discutindo e decidindo medidas práticas e ações voltadas para erradicar o ra cismo, incluindo medidas de pre ven ção, edu ca ção e proteção contra
o pre con ce i to e a in to le rân cia.
No mundo e no Brasil, vários já foram os encontros de pre paração para esta Conferência. Na Amazônia, o MAMA, através
dos seus vários fóruns de organização e discussão como: Grupo
de Mulheres Indígenas da UNI/Acre e Sul do Amazonas,
COIAB/AM, AMARN/AM, NUMUR/RR e outros – com o apoio do
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher/CNDM, Fundação Cul tural Palmares (em negociação), Fundo de Desenvolvimento das
Nações Unidas para a Mulher/UNJFEM, Fundação Heinrich
Böll/HBS (em negociação) e o Governo do Estado do Acre — es tará realizando em Rio Branco – Acre, dentro do II Encontro de
Culturas Indígenas do Acre e Sul do Amazonas, o I Encontro de
Mulheres Lideranças Indígenas da Amazônia.
Este encontro acontecerá durante a Semana da Consciência/Resistência Indígena, nos dias 17 e 18 de abril, e tem por objetivo a inserção das mulheres indígenas no processo de discussão da III Conferência Mundial Con tra o Ra cis mo.
Acreditamos que, tão importante quanto ou mais que a III
Conferência Mundial contra o Racismo, que acontecerá na África
do Sul, é a Conferência Pessoal contra o Racismo, que acontecerá na cabeça de cada ser habitante da Mãe Terra, quando conseguirmos disseminar as sementes do amor, do respeito e da tolerância a/ao pró xi ma/o em todo o mun do.
MovimentoArticulado de Mu lhe res da Ama zô nia – MAMA
Em mi nhas ve i as
Correm portugueses,
Espanhóis,
Italianos,
Índi os, ne gros,
cafusos,mamelucos...
Quandodiscrimino alguém,
Estou ne gan do o a mim mes mo.
Ivan Santtana
PS:Maiores informações na Secretaria Executiva do MAMA —
Tel/Fax: (68) 223-6418
E-mail: mama@mdnet.com.br
Home-page: www.mama.org.br
Mulheres Indí ge nas: Pre sen te!!
Na abertura do II Encontro de Culturas Indígenas do Acre
e Sul do Amazonas, foram as mulheres que iniciaram o evento,
dando as boas vindas a todos os parentes e parentas, e falando
da satisfação de participarem tanto do II Encontro de Culturas
Indígenas, quanto do I Encontro de Mulheres Lideranças Indígenas da Amazônia.
Em seus próprios idiomas, co lo ca ram a im por tân cia do en contro, que possibilita a troca de expe riên ci as en tre todas as etnias do estado, pela primeira vez reunidas de fato, e mais três etnias do Sul do Amazonas.
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Além disso, ressaltaram o espaço que está sendo dado às
mulheres indígenas dentro do encontro, para que sejam ouvidas
e consideradas suas contribuições que também revelam a cultura
de seus povos.
Comprovando a conquista de espaço da mulher indígena,
as principais lideranças da região amazônica estarão reunidas
nos próximos dias 17 e 18, no I Encontro de Mulheres Lideranças
Indígenas da Amazônia, que acontecerá na UFAC-Centro (Colégio de Aplicação) e tem como principais objetivos: a inserção das
mulheres indígenas brasileiras no processo da III Conferência
Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e
Formas Conexas de Intolerância; a escolha de representantes
das lideranças indígenas brasileiras para as Conferências Nacional e Mundial contra o Racismo; e a elaboração de documento
com as pro pos tas e re i vin di ca ções das lideranças indígenas, para
que estas constem no documento oficial brasileiro, visando a mo dificação das idéias e preconceitos criados historicamente pela
sociedade sobre os povos indígenas.
Paralela a participação do I Encontro de Mulhe res Li de ranças Indígenas da Amazônia, as mulheres indígenas também estarão abrilhantando o II Encontro de Culturas Indígenas do Acre e
Sul do Amazonas com suas danças, ar te sa na tos, con tos e mi tos.
Co mis são de Di vul ga ção e Mí dia do
I Encon tro de Mu lhe res Li de ran ças Indí ge nas da Ama zô nia

Durante o discurso do Sr. Tião Viana, o
Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pela Sra. Marluce Pinto, Suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pin to) – Con ce do a palavra ao nobre Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é na tu ral, para
todos os políticos de fora, o con ví vio no dia-a-dia com
essa Brasília, a Capital de todos os brasileiros. Vivemos os problemas que a cidade vive. Sentimos na
pele o que sentem os brasilienses.Também moramos
aqui e vemos a forma como o Governo local trabalha
para resolvê-los.
O que vou dizer te nho cer te za de que é com par tilhado por todos os que tra ba lham ou mo ram em Bra sília. A cidade está tomada de obras. Por onde passo,
vejo a ação do Governo do Distrito Federal de agora.
Vejo a atual administraçãoagindo, atuando em várias
áreas, resolvendo questões antigas.
Procurei saber com detalhes o que está sendo
feito atualmente na Capital do País – até mesmo
como referência para atuação dos governantes vi zinhos – e vejam, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que está acon te cen do hoje na Ca pi tal da Re pú blica. O Distrito Federal está atraindo empresas e cri ando empregos, uma necessidade imperiosa, porque
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a capacidade do poder público de absorver a
mão-de-obra tra ba lha do ra local já se esgotou há tem pos.
Com uma população de desempregados da ordem de 210 mil pessoas – herança que recebeu –, o
atual Governo de Brasília conseguiu gerar 56 mil novos postos de tra ba lho em 2000. E ca mi nha para cri ar
mais de 60 mil em 2001.
Neste momento, Srªs e Srs. Senadores, cabe
aqui uma res sal va: ao con trá rio do que ocor re em Go iás, meu Estado, onde o Governo prometeu criar 400
mil empregos em quatro anos e, obviamente, não
está conseguindo cumprir o compromisso assumido
em palanque, no Distrito Federal as coisas são feitas
com os pés no chão. Incentivos fiscais, industrialização, novos postos de trabalho e, somente depois, a
divulgação de números reais e consistentes.
Brasília está tomada de obras por toda a parte.
Elas são importantes? Claro que sim. Quem vive aqui
sabe disso. São obras necessárias para acompanhar
o cres ci men to de mo grá fi co da Ca pi tal. Esta ci da de foi
pla ne ja da para ter 500 mil ha bi tan tes no ano 2000. Vi rou o século com 2 milhões.
Agora, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
vejam a quantidade de obras. A construção de viadutos em vários pontos do Distrito Federal é uma realidade inquestionável, principalmente na chegada à
Capital das principais rodovias. Além disso, esse Gover no está fa zen do a tão es pe ra da ter ce i ra pon te, que
é uma grande aspiração da Zona Sul da cidade.
O trânsito – que já é um problema sério em Bra sília – vem sendo melhorado, com a abertura de novas vias e a construção da terceira faixa nas pistas
das entradas das cidades-satélites. E com o metrô,
que entrou em operação e deverá servir a 80 mil pes so as por dia – cada com po si ção subs ti tu in do mais de
trin ta ôni bus nas ruas – o trân si to deve me lho rar ain da
mais.
Os avanços não param por aí: os maiores beneficiados com essas modificações no trânsito são exa tamente os trabalhadores, os assalariados que não
dispõem de veículo próprio e sempre sonharam com
o metrô ou com qualquer outra alternativa, rápida e
segura, que fa ci li te o des lo ca men to até o seu lo cal de
trabalho. Isso tem uma definição, Srªs e Srs. Senadores: qualidade de vida. E a construção do metrô iniciou-se no primeiro mandato de Roriz como Governador.
A possibilidade de racionamento de água, que
ameaçava o futuro do Distrito Federal, foi superada.
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Em conjunto com o Estado de Goiás e o Governo Fe deral, este Governo já começou obras da represa de
Corumbá IV, oito vezes maior do que o Lago Paranoá. Essa nova represa vai garantir energia para as
indústrias que estão chegando ao Distrito Federal e
ainda assegurar água para os próximos cem anos.
Os an ti gos as sen ta men tos – que se tor na ram ci da des – es tão re ce ben do sa ne a men to bá si co e as falto, com fi nan ci a men to do BID – Ban co Inte ra me ri ca no
de Desenvolvimento.
A Capital da Esperança está-se tornando, também, a Capital da Solidariedade, a exemplo do que
ocor reu em Go iás du ran te o Go ver no de Ma gui to Vi le la. No ven ta e seis mil fa mí li as do Dis tri to Fe de ral re cebem todo mês uma cesta com 28 quilos de alimentos.
E 85 mil cri an ças ga nham um li tro de le i te e dois pães
vi ta mi na dos to dos os dias, in clu in do do min gos e fe ri ados. Esses pro gra mas so ci a is fo ram apla u di dos pe los
goianos entre 1995 e 1998 e hoje em dia recebem o
mesmo reconhecimento por parte do povo de Brasília, prin ci pal men te dos mais hu mil des e ne ces si ta dos.
O Unicef – órgão da ONU para a infância e a
adolescência – considerou o Distrito Federal como a
melhor unidade da Federação para uma criança nas cer e crescer. Isso, pela prestação de serviços públicos na educação e na saúde.
Por tudo isso, Srª Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, não posso deixar de registrar essa verdadeira
maratona administrativa que vem gerando mais progresso para a Capital do meu País, justamente porque a proximidade entre o Distrito Federal e o Estado
de Goiás estabelece uma inevitável comparação entre as ações e os benefícios proporcionados.
Infelizmente, sou obrigado a conviver toda semana com duas situações distintas: um canteiro de
obras em Bra sí lia e um va zio ad mi nis tra ti vo em Go iás.
Independentemente de questões partidárias, devo
confessar que tamanha disparidade causa-me tristeza, exatamente porque gostaria de ver o meu Estado
mantendo o mesmo patamar de desenvolvimento ob tido ao longo dos dezesseis anos de administrações
do PMDB, muito superior à média nacional.
Diante de tudo o que foi exposto, não posso
prescindir – claro – de prestar minha homenagem a
esse go i a no de fi bra e de têm pe ra, a esse ho mem que
governa o Distrito Federal pela terceira vez, mas que
parece, pelo seu entusiasmo, ter começado ontem a
sua trajetória política.
Srª Senadora, que também pertence ao meu
Partido, o PMDB, nós nos orgulhamos de ter um Go-
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ver na dor que mos tra para todo o País a efi ciên cia ad mi nis tra ti va de um dos nossospartidários, um dos ho mens públicos mais reconhecidos pela população do
Distrito Federal.
Dessa forma, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, presto todo o meu respeito e minha admiração
ao atual Governador do Distrito Federal, o querido Sr.
Joaquim Roriz.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A Sra. Marluce Pinto, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Mauro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) – Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, 19 de
abril, comemora-se o Dia do Exército Brasileiro e o
Dia do Índio. Não sei se por coincidência, também é o
dia, no calendário cristão, consagrado a Santo Expedito, o santo dos aflitos e desesperados, a quem os
ca tó li cos en tre gam as causas urgentes de difícil solução.
Portanto, hoje não é apenas um dia de exaltação do papel histórico de nossos índios no processo
de construção de nossa sociedade. Além das homenagens, a data também serve para uma profunda reflexão sobre uma mais adequada e justa política que
permita aos sil ví co las a ga ran tia do ple no exer cí cio da
cidadania, do respeito ao seu habitat, seus valores
morais, seus costumes e sua cultura.
Um Esta do, para ser ver da de i ra men te de mo crático, precisa necessariamente respeitar as diversidades culturais e étnicas que sob ele se abrigam.
Volto no tempo, Sr. Presidente, e lembranças do
passado me fazem re fle tir so bre os des cen den tes daqueles que, em 1500, pacificamente receberam Cabral na Ilha de Vera Cruz. Dos seis mi lhões de ou tro ra,
espalhados por todos os quadrantes da Ter ra de San ta Cruz, pouco mais de trezentos mil povoam hoje
este País chamado Brasil.
Foram necessários quatrocentos e dez anos
para que a consciência nacional – talvez não suportan do o peso da in jus ti ça con tra eles pra ti ca da – institu ís se, em 1910, o pri me i ro ór gão vol ta do a sua as sis tência: o SPI – Serviço de Proteção ao Índio, órgão,
aliás, inspirado pelo Marechal Cândido Mariano Ron don e cujos princípios eram ”a defesa dos indígenas

531
Abril de 2001

contra o extermínio e a opressão, dando-lhes meios
para a adoção das artes e indústrias da sociedade
brasileira, po rém sem a res pon sa bi li da de de ca te quese“, isto é, respeitando-se sua cultura e seus costumes.
E ao declinar o nome do Marechal Cândido
Rondon, não deixo passar a oportunidade sem exaltar o Exército brasileiro, cujo dia de hoje também é a
ele dedicado. Faço minhas as palavras de todos
quanto aqui teceram merecidos elogios ao nosso
Exército. Complemento-as,todavia, com o meu testemu nho do tra ba lho des sa ins ti tu i ção na Re gião Nor te.
Digo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, com
convicção e por de perto conhecer que, se não fosse
a presença dessa laboriosa força lá nos rincões quase esquecidos da Amazônia brasileira, há muito o
caos lá estaria instalado.
A presença pontual e assídua dos pelotões de
fronteira, disseminados ao longo das calhas dos rios
Negro e Solimões e das linhas de limite entre nosso
País e vizinhos mais próximos, é o que garante nossa
soberania e marca nossa presença na inóspita selva
amazônica.
Com a lucidez de quem na Amazônia vive, afirmo que só não ocorreu ainda a paralisação do Programa Calha Norte entre outros trabalhos de significância ímpar de nosso Exército na região , graças ao
trabalho laborioso daqueles brasileiros fardados que
lá permanecem, movidos pela fé nos ditames de sua
luta e crença na grandeza do Brasil.
Nossas comunidades – índias e não índias –,
nos dias de hoje, têm consciência do quanto devem
ao Exército brasileiro e aos bravos homens que o
compõem.
A verdade, Sr. Presidente, é que as comunidades indígenas foram e ainda são objeto de inúmeras
violências, a ponto de seu contingente populacional
ficar reduzido a pouco mais que 0,2% da população
brasileira nos dias atu a is. Ao todo, são 210 et ni as que
se co mu ni cam por meio de 170 idi o mas iden ti fi ca dos.
Um ro sá rio de ati tu des ne ga ti vas, so ma das a interesses escusos, impunidade, omissão de autoridades e a con vi vên cia com gru pos mar gi na is da po pu la ção branca, permitiram, infelizmente, que chegássemos a esse pro ces so de des tru i ção do habitat e à de generação dos costumes de nossos silvícolas.
Em síntese, a questão indígena em nosso País
continua seriíssima e não pode, num jargão popular,
continuar sendo ‘empurrada com a barriga“, eternamen te su bor di na da a dis cus sões es té re is e emo ci o na is.
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Como não pode também a Funai, órgão máximo para
as questões indígenas neste País, resumir suas atribuições numa in sa na po lí ti ca vol ta da qua se que ex clu si vamente para a demarcação de áreas indígenas.
Realmente não sei se a Funai, nos dias atuais,
cumpre suas reais atribuições concernentes às causas mais justas dos povos indígenas. O que vejo
acontecendo são reuniões trimestrais de avaliação
em gabinetes atapetados de Brasília, enquanto nossos índios permanecem a centenas de quilômetros
de distância, relegados ao abandono e carentes de
quase tudo.
Se algo de podre um dia cobriu o reino da Dinamarca, resíduo da coisa, parece, se abateu sobre a
Funai.
Não entendo, realmente, essa furiosa ação da
Funai. Com seu determinismo insano em demarcar
áre as e mais áre as, sem cri té ri os mí ni mos jus ti fi cá veis ou respeito aos ci da dãos, se jam ín di os ou não. Não
entendo, mas faço idéia.
Hoje, 19 de abril, já são 563 as reservas in dígenas oficialmente demarcadas em solo pátrio. Somam
aproximadamente 98 milhões de hectares e equivalem a 11,34% do Território Nacional. Além dessas, 34
estão em processo de demarcação e outras 62 em
estudo para futura demarcação.
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No caso específico de Roraima, as terras indígenas ocupam mais de 60% de todo o Estado.
Em percentuais: 12% do Acre; 23% do Amazonas; 10% do Amapá; 21% do Pará; 20% de Rondônia;
7% do Tocantins e quase 60% de Roraima são reservas indígenas.
Percebem V. Exªs que o Norte do País, a Amazônia brasileira, o ”pulmão da Terra“, como dizem lá
fora, está se tornando uma imen sa área de re ser va in dígena.
Nossas fronteiras, a partir de Roraima, seguindo em direção ao oeste, passando pelo Amazonas,
toda a fronteira Acre/Peru, até o limite sul de Rondônia, estão totalmente bloqueadas, seja por reservas
indígenas, seja por reservas florestais intocáveis.
Com o agravante de que a maioria dos rios – fontes
de águas potáveis que representam um quinto de
toda a água doce do Planeta – es tão en cra va dos den tro dessas reservas, como são os casos de todas as
nascentes do Calha Nor te, os aflu en tes e for ma do res
dos rios Ja va ri, Pu rus, Ma de i ra, Ta pa jós e Xin gu, etc.
A própria Funai reconhece que a soma das áre as indígenas em solo brasileiro superam às da Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda e Portugal, todos reunidos.

O mais grave, Sr. Presidente, é que das 34 em
andamento, 17 são sob a custódia, para não dizer ingerência, do PPTAL, o Projeto Integrado de Proteção
às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal, órgão financiado pelos 7 grandes, o conhecido
G-7. Esse fato é no mínimo estranho.
Apenas três Estados: o Ama zo nas, o Pará e Ro raima, abrigam mais de 50% do total de silvícolas
existentes no País. O Amazonas, com 89 mil índios; o
Pará, com 45 mil e Roraima, com 37 mil.

A voracidade da Funai em demarcar terras indígenas, pelo andar dessa carruagem, não tem limites
de fronteiras e nem no tempo. Vale a pena lembrar
aqui que por duas ve zes, por cláu su las cons ti tu ci o nais nas Cartas de 1967 e 1988, foram estabelecidos
prazos para conclusão dos trabalhos de demarcação
de ter ras in dí ge nas existentes no País. O último prazo
estabelecido na Constituição de 1988 expirou em ou tubro de 1993, sem que a Funai concluísse os seus
trabalhos. Mas os trabalhos continuam. Até quando?
Que forças ocultas serão essas que superam prazos
até mesmo da Carta Magna Nacional?

Em extensão de terras destinadas aos índios,
apenas esses três Estados contribuem com mais de
70 milhões de hectares, ou seja, com quase 70% do
to tal de hec ta res des ti na dos aos ín di os em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal. O Ama zo nas con tri bui com apro xi mados 35 milhões de hectares; o Pará com mais de 22
milhões e Roraima com 13 milhões.
No Estado do Amazonas, na região conhecida
como Ca be ça do Ca chor ro, fo ram de mar ca das 10 milhões e 600 mil hectares em área contínua para abrigar me nos do que 30 mil pes so as. A área é su pe ri or à
de Cuba.

Esses fatos, meus nobres Colegas, é que nos
fazem repudiar a manutenção dessa atual, confusa e
insensata política indigenista voltada quase que exclusivamente para a demarcação de reservas. Os ob je ti vos não são cla ros, ge ram apre en são, to lhem nos sa in te gri da de ter ri to ri al e põem em ris co nos sa so berania. Afinal, 12% de nosso território, onde repousam
riquezas incalculáveis – de fauna, flora, minérios e
água doce –, a nós próprios estamos tornando inacessíveis. Enquanto isso, o mundo inteiro – não é novi da de ne nhu ma – faz as mais es drú xu las, ar ro gan tes
e firmes declarações sobre a nossa limitada e restrita
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soberania sobre a Amazônia, o que consideram um
”patrimônio da humanidade“.
Querem, a bem da verdade, nos ”tapar o sol
com a peneira“...
Precisamos enxergar que o mundo está mudando e, junto com o mundo, também o Brasil exige mudanças. Vivemos um mundo globalizado, onde o
avanço tecnológico, as leis de mercado e as adequações socioeconômicas são exigências quase diárias.
Com tudo isso, não nos é mais permitido viver à som bra de leis e normas quase seculares, antiquadas e,
mais gra ve ain da, quan do tra tam de se res hu ma nos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não podemos mais continuar no chove-não-molha de uma
política onde a norma e a prática se distanciam cada
vez mais.
A questão indígena brasileira exige propostas
que estabeleçam diretrizes e ações concretas, práticas, que permitam ao índio o exercício pleno de sua
cidadania, sem violar sua vida, seus conceitos, seus
va lo res e sua cul tu ra; que per mi tam ao sil ví co la a pos sibilidade de seu aces so aos fru tos do pro gres so eco nômico e social e, principalmente, que lhes permitam
a convivência, em alguns casos, com as comunidades não índias.
Se assim não fizermos, estaremos contribuindo
para um eter no e apa ren te iso la men to de nos sos ín di os.
E digo ”aparente“, porque não é de hoje – e sabemos
muito bem dis so –, que são inú me ros os gru pos de pes soas, nacionais e estrangeiras, cujos interesses raramen te se em ba sam na fi lan tro pia e que se mo vi men tam
junto às comunidades indígenas com projetos os mais
estranhos, não raramente violentando sua vida, seus
conceitos, seus valores e sua cultura.
É irreal e desumana, para nós e para a maioria
dos nossos grupos indígenas, a idéia de querer mantê-los distantes de be ne fí ci os aos quais se acostumaram e deles já não podem mais prescindir.
O índio, em minha concepção, tem o direito não
só à vida e à li ber da de. A po lí ti ca de va lo ri za ção da cidadania indígena não só deve ter como preocupações permanentes impedir agressões ao seu meio
ambiente, cuidar de sua so bre vi vên cia e preservar os
seus costumes. Antes e acima de tudo, tenho comigo
que uma correta política de trato ao silvícola deve,
principalmente, permitir-lhe o acesso aos bens e servi ços pú bli cos bá si cos que lhe ga ran tam uma exis tên cia digna. É crucial que seja definida, de maneira cla ra, a forma de convivência das comunidades in díge-
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nas com seus irmãos caboclos, mestiços, mulatos e
brancos, fisicamente próximos.
Mais urgente é deixarmos bastante claro e explícito que a política do governo em relação às comunidades indígenas não pode se restringir em demarcar reservas.
Nossos índios clamam por melhores condições
de vida e merecem amplo apoio nas áreas de saúde,
educação, saneamento básico, etc., de forma a que
tenham, no mínimo, melhor organização em suas atividades produtivas, dentro do marco de preservação
de sua identidade e valores culturais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao referir-me, no início de meu pronunciamento, que, neste
19 de abril, além do Dia do Índio, também se comemora o Dia de Santo Expedito e do Exército, não o fiz
aleatoriamente. Eu o fiz por ter esperança e fé. Espe rança de que teremos forças para mudar essa absurda realidade e fé de que ín di os e não ín di os con ti nu arão irmanados em busca de uma sociedade mais jus ta, mais feliz e menos desigual.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dora Marluce Pinto, V. Exª me permite um aparte?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Com
prazer, ouço V. Exª.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dora Marluce Pinto, cumprimento V. Exª pelo pronunciamento em homenagem ao Dia do Índio. Hoje de
manhã, hou ve uma ho me na gem na W/3 Sul, na pra ça
em que ocorreu o triste episódio da morte do índio
Galdino há quatro anos. Em complemento à manifestação que V. Exª faz com respeito à situação dos índios no Brasil, conclamando todos a realizarem um tra balho que permita o direito à existência com dignidade para todos no Brasil, índios e não índios, registro
que, entre os familiares do índios pataxó Galdino, estavam presentes índios representantes de 21 Estados. A mãe do índio Galdi no re cor dou a vida de seu fi lho, a sua luta, e disse, com muita emoção, que conseguia ver ali ape nas o re tra to dele, no mo nu men to ali
erguido em sua homenagem. Faço este registro em
complemento ao pronunciamento de V. Exª.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Senador Eduardo Suplicy, o aparte de V. Exª me honra
muito. Solidarizo-me com a família do índio Galdino e
com to das as co mu ni da des in dí ge nas. As pa la vras de
V. Exª fo ram mu i to im por tan tes para o meu pro nun ci amento, principalmente por se tratar de um representante do Estado de São Paulo e por se interessar pe los assuntos indígenas. Isso nos mostra, mais uma

534
Abril de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

vez, toda a sua solidariedade não só com os problemas de seu Estado, mas do nosso País como um
todo. V. Exª também reconheceu que todos devemos
re a li zar um tra ba lho em con jun to para me lho rar a si tuação do ín dio.
Não sou contrária à demarcação das terras,
mas o que me preocupa é que só se lembram de demarcarções de terra, mas o índio não come terra. O
índio precisa de algo mais. Precisa preservar a sua
cultura, mas necessita ter uma vida digna.
Mais uma vez, solidarizo-me com o meu nobre
co le ga Edu ar do Su plicy, pela sua sin ce ri da de e sen sibilidade. Trabalhando juntos tenho certeza de que alcançaremos nossos objetivos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) – Esta
Presidência também se associa a V. Exª, Senadora
Marluce Pinto, nesta manifestação em homenagem
ao Dia do Índio.
Esta Casa se compromete, como vem fazendo
ao re no var os seus com pro mis sos, a tor nar o con ví vio
entre índios e não índios o mais solidário e justo pos sível, para que toda a Nação brasileira se torne mais
humana, fraterna e justa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmº Senador Mauro Miranda, que preside a
sessão neste momento, inicialmente, aviso ao Senador José Roberto Arruda que, ao final deste meu pro nunciamento, em que farei uma análise da decisão do
Ministro das RelaçõesExteriores Cel so La fer de afas tar do Instituto de Pesquisas de Relações Internacionais o Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, falarei a res pe i to das pa la vras com que S. Exª se re fe riu a
mim em aparte ao Senador Romero Jucá.
Quero fazê-lo diante do Senador José Roberto
Arruda. Caso S. Exª se encontre nas dependências
do Senado e consiga chegar aqui nos próximos cinco
mi nu tos, terá a opor tu ni da de de ou vir as mi nhas pa la vras pessoalmente.
Venho a esta tribuna para so mar o meu pro tes to
a muitos protestos ocorridos nos últimos dias contra
uma decisão recente do Ministro Celso Lafer. Uma
decisão indigna, que merece o repúdio de todos os
brasileiros preocupados com o futuro de nosso País.
Re fi ro-me à de mis são do Emba i xa dor Sa mu el Pi nhe iro Guimarães do cargo de Diretor do Instituto de Pes -
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quisas de Relações Internacionais do Itamaraty. Senador Mauro Miranda, informo que conheço, há muitos anos, o Ministro Celso Lafer, especialmente porque fomos colegas, em São Paulo, na Escola de
Administração de Empresas da Fundação Getúlio
Vargas: ele, professor do Departamento de Ciências
Jurídicas, Sociais e Políticas, eu, do Departamento
de Planejamento e Análise Econômica. Então, tantas
vezes ali convivemos, tantas vezes ali compartilhamos o ambiente acadêmico de liberdade de pensamento e expressão, que, na escola, era algo fundamental.
Na última terça-feira, fui convidado pelo Embaixador do Reino Unido para um almoço em homenagem ao Diretor do Centro de Estudos Brasileiros da
Universidade de Oxford, Leslie Bethell. Na ocasião,
encontrei-me com o meu colega, que não é mais pro fessor da Getúlio Vargas – eu ainda o sou – e lhe avisei que, nesta semana, faria um pronunciamento de
avaliação crítica da decisão por ele tomada. Hoje,
faço-o com o maior respeito e companheirismo. Eu
lhe havia dito que cometera um engano.
Em artigopublicado, hoje, na Fo lha de S.Pa u lo,
o Ministro Celso Lafer tenta justificar a sua decisão,
re la ci o nan do-a à ques tão da Alca. O ar ti go não acres centa informações ou argumentos novos, mas confirma que a de mis são teve cu nho po lí ti co, ten do de cor rido de manifestaçõespúblicas do Embaixador Samuel
Pinheiro Gu i ma rães acer ca da ques tão da Área de Li vre Comércio das Américas – Alca.
A decisão me parece descabida – e são muitos
os que co mun gam des sa ava li a ção. A Fo lha de S.Pa ulo, em editorial recente dedicado a essa decisão de
Lafer, condenou-a em termos duros – considero que
cor re ta men te. Di ver sos jor na lis tas de peso, en tre eles
Élio Gaspari, Jânio de Freitas e Arnaldo Jabor, manifestaram o seu espanto e a sua discordância com a
decisão de demitir o Embaixador. Vai ficando cada
vez mais claro que Celso Lafer e seus auxiliares cometeram não só uma injustiça, mas um erro político.
Estão pagando e vão pagar o preço deste erro.
Todos compreendem que o Ministro tem o direito de re mo ver um fun ci o ná rio de um car go de con fi ança. Não há ilegalidade na decisão do Ministro. O Ministro Celso Lafer fez referência a esse ponto no seu
ar ti go de hoje. Não foi in vo ca da – nem pre ci sa va ser –
a tristemente famosa circular da mordaça, editada
logo após a posse de Lafer, com o intuito de restringir
e con tro lar as ma ni fes ta ções pú bli cas dos di plo ma tas
brasileiros sobre a política externa. Essa circular,
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como já tive ocasião de dizer ao próprio Ministro Lafer, quando compareceu ao Plenário do Senado, é
flagrantemente inconstitucional.
Mas o espírito da circular da mordaça está inegavelmente pre sen te na de ci são de des ti tu ir o Emba ixa dor Sa mu el Pi nhe i ro Gu i ma rães. O que se está ten tan do fa zer é pu nir com a per da de um car go uma voz
crítica da Alca. O Embaixador afastado tem sido, nos
últimos anos, um dos principais analistas de temas
estratégicos de política externa, como o Mercosul, a
OMC e a Alca. Todos os interessados nesses temas
têm-se beneficiado – e mu i to – com as suas con tri bu i ções.
Há, ainda, uma agravante: a demissão do
Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães se dá poucos dias antes da importante reunião que se inicia,
nesta semana, em Quebec, no Canadá, para onde o
Presidente Fernando Henrique Cardoso está-se encaminhando nes te mo men to. Sua Exce lên cia vai che gar lá com uma notícia sobre aquele embaixador que
estava fazendo críticas como Diretor do Instituto de
Pesquisas de Relações Internacionais. Se o Presidente George Bush perguntar ao Presidente Fernando Henrique Cardoso ”E aquele embaixador que estavaincomodando tanto?“, Sua Exce lên cia res pon derá: ”Já foi calado; pelo menos, não é mais diretor daquele Instituto. Nós diminuímos seu poder de voz.“
Quem sabe o Presidente George Bush dirá: ”Ainda
bem!“.
Como Diretor do Instituto de Pesquisas do Itamaraty, ele coordenou diversas publicações e organizou grande número de eventos, seminários e conferências. A última delas, aliás, foi em conjunto com o
Senado Federal, Senadora Marluce Pinto, com a par ticipação da CAE. Há cerca de três semanas, em colaboração com o Instituto de Estudos Avançados da
USP e com a coordenação do Professor Paulo Nogueira Batis ta Jú ni or e do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, então Presidente do Instituto de Pesqui sas de Re la ções Inter na ci o na is do Ita ma raty, or ganizamos um se mi ná rio in ti tu la do ”Do la ri za ção versus
Pluralismo Monetário das Américas“.
A marca dessas iniciativas do Instituto dirigido
pelo Embaixador Guimarães foi o pluralismo e a busca de um equi lí brio en tre as di ver sas cor ren tes de opi nião. O Ministro Celso Lafer não tem base para alegar, como fez no artigo publicado, hoje, na Folha de
S.Paulo, que fal ta ria isen ção e ob je ti vi da de ao Emba ixador Guimarães para promover um verdadeiro diá-
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logo com a sociedade, muito menos para sugerir que
o Embaixador iria constranger esse diálogo.
Nos últimos meses, o Embaixador tem dado contribuições sérias, fundamentadas, até mesmo brilhantes, eu diria, sobre a eventual criação da Alca. Não divulgou informações sigilosas ou dados obtidos em razão do exercício do cargo. Deixavaclaro que es ta va manifestando-se a título pessoal. Ao fazê-lo, estava exercendo direitos constitucionais de todos os brasileiros: a
livre expressão e manifestação do pensamento, sem
censura ou licença, garantida por cláusula pétrea da
Constituição de 1988. Ao contrário do que afirmou nota
oficial do Itamaraty an te ri or à de mis são do Emba i xa dor,
Samuel Pinheiro Guimarães não se valeu da posição
que ocupava para dar peso ou autoridade às suas manifestações de caráter pessoal.
Ressalte-se que, ao criticar a Alca, o Embaixador utilizou-se de palavras sóbrias e argumentos bem
fundamentados. Não fez críticas de natureza pessoal
à cúpula do Itamaraty e, depois da demissão, tem-se
comportado com grande elegância, sem atacar pessoalmente o Presidente Fernando Henrique Cardoso
ou o Ministro e seus auxiliares, sabendo, obviamente,
que o Ministro Celso Lafer dialogou com Sua Excelência sobre uma decisão dessa gravidade.
Mas a questão fundamental é mesmo a Alca.
Oficialmente, o Brasil não tem opinião fechada sobre
a Alca ou pró-Alca. ”A Alca é opção, e não destino“,
costuma repetir o Ministro Lafer. No seu artigo de
hoje, S. Exª próprio diz que não há con sen so a res pe ito dela no Brasil e que, portanto, é preciso muito debate acerca do assunto. O Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães estava justamente estimulando
esse debate. S. Exª ex pu nha a sua opi nião com sen ti do aberto, ia aos mais diversos fóruns, conversava
com os empresários na Fiesp, fazia inúmeras palestras em São Pa u lo e em di ver sos ou tros lu ga res. Fa zia
questão, inclusive, de que houvesse, no Instituto, plu ralidade de idéias.
Se é assim, não há mo ti vo para afas tar um di plo mata por ter fe i to crí ti cas a essa ini ci a ti va dos Esta dos
Unidos. O acordo não foi fechado, e o Governo do
Bra sil de cla ra que não está com pro me ti do, ne ces sa riamente, em fechar o acordo da Alca, proposto pelo
governo norte-americano. O Ministro voltou a reiterar
essa posição no artigo de hoje.
Nesse contexto, críticas como a do Embaixador
Guimarães são justificadas e até úteis para o Governo. Ou devemos supor que o discurso do Ministro La fer e do próprio Pre si den te da República sobre a Alca
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seja mera fachada? Devemos entender, com a demissão do Embaixador Guimarães, que o grau de
comprometimento do Governo Fernando Henrique
Cardoso com a Alca é maior do que se quer admitir?
É um erro, ademais, ao longo de um processo
de ne go ci a ção, ten tar su pri mir vo zes dis cor dan tes, de
pessoas que não estejam diretamente envolvidas na
negociação, como é o caso do Embaixador Guimarães, que não fa zia par te da equi pe ne go ci a do ra e sequer ocupava cargo operacional. Um crítico alerta e
consistente, como o Embaixador Guimarães, só contri bui para for ta le cer a po si ção ne go ci a do ra do Bra sil.
A decisão de Lafer, Sr. Presidente, foi injusta e
equivocada. Indigna da sua trajetória de liberal, discípulo declarado de Hannah Arendt e Norberto Bobbio,
que ele cita e faz questão de citar no seu artigo.
Assim, com toda a franqueza e amizade ao Ministro
Celso Lafer, quero dizer que começa mal a sua gestão no Itamaraty.
Srª Presidente, Senadora Marluce Pinto, uma
breve palavra ainda sobre o que disse o Senador
José Roberto Arruda, que procurou responder a críticas e a in da ga ções fe i tas com todo o res pe i to a ele de
uma forma tão ofensiva. Em nenhum momento eu o
ofendi. Se S. Exª ficou com vontade de dar soco em
mim, como declarou depois aos Senadores, se acha
que dizer isso significa querer estar na mídia, ora, S.
Exª está hoje na mí dia em ra zão de todo o Bra sil que rer saber se ele está falando a verdade ou não; está
hoje na mídia por procedimentos que o deixaram em
situação extremamente difícil, e vamos querer saber
o esclarecimento completo daqui a pouco.
Espero que S. Exª esteja lá presente, diante da
Srª Regina Célia Peres Borges, para ouvir o seu depoimento ao vivo, olho no olho, frente a frente. Espero
também e reitero o meu convite ao jornalista Ricardo
Noblat para comparecer hoje e assistir também ao
depoimento da Srª Regina Célia, e se, porventura,
houver qualquer contradição, qualquer esclarecimento a dar, como ele próprio disse a mim, que ele esteja
lá disposto. Com breves palavras, ele dará esclarecimentos de extraordinária relevância, inclusive a respeito do telefonema que o Senador José Roberto
Arruda disse ter ele dado. Quando ele tinha saído da
posse do Mi nis tro, ele dis se en tão que Ri car do No blat
te le fo nou para ele, no seu ce lu lar, para lem brar de um
jantar, quando, na verdade, Ricardo Noblat me disse
– e eu gostaria que ele aqui esclarecesse – que ele
não fez esse telefonema no carro, ou no caminho,
para José Roberto Arruda. O encontro estava marca-
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do antecipadamente. E para lá foi José Roberto Arru da, cons ci en te de que Ri car do No blat cos tu ma va sair
bem de po is das 22 ho ras da re da ção do Correio Bra ziliense. E tendo terminado a cerimônia às
20h40min, dava perfeitamente tempo para ele dar
uma passada em casa.
Disse o Senador José Roberto Arruda que nasceu de família humilde e mencionou que eu sou descendente de Matarazzo. Quero transmitir ao Senador
José Roberto Arruda – gostaria de fazer na frente de
S. Exª: sou Matarazzo Suplicy; só não uso o nome
com ple to Edu ar do Matarazzo Suplicy porque o Senador Mário Covas, quando eu havia me inscrito como
Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy, me dis se: Você vai co meçar o seu man da to – isso em 1991, na pos se – já que brando o Regimento, porque só pode haver três nomes – embora alguns usem aqui três nomes. Eu falei:
Não, não quero quebrar o Regimento. Se for assim,
que use apenas Eduardo Suplicy, que é o nome do
meu pai.
E pos so ter cer te za de que na fa mí lia Ma ta raz zo
há extraordinárias qualidades, inclusive de meu bisavô Francisco Matarazzo, um homem conhecido por
extraordinário caráter, extraordinário espírito empreendedor, que construiu o maior conjunto industrial de
toda a Amé ri ca La ti na, do final do século passado até
o início dos anos 30. Dele posso dizer com certeza.
Posso ter obtido, por descendência, qualidades e de feitos, mas tenho certeza de que felizmente estou
com mais qualidades do que defeitos que possa ter.
De meu pai, Suplicy, aprendi coisas simplesmente fantásticas. Mas o que mais meu pai me ensinou foi ter caráter, foi querer honrar o mandato, foi
querer sempre ter a palavra correta, foi saber respeitar as pessoas, querer ouvi-las, inclusive como meu
pai tantas vezes ensinou, ouvir os mais humildes. E
ele costumava me dizer, quando vinha uma pessoa
mais pobre falar com ele: Filho, mais importante do
que você poder ajudar, contribuir com qualquer ajuda
a essa pessoa, é sobretudo você ouvir a palavra dele.
É o que mais ele deseja. Eu quero sempre ouvir as
pessoas. Esses ensinamentos, eu aprendi de meu
pai, Pa u lo Coch ra ne Su plicy, e de mi nha mãe, Fi lo me na Matarazzo Suplicy. Sinto-me muito bem por ser
descendente de ambos e de propugnar sempre aqui,
de um lado, para que estejamos desvendando a verdade e, de outro, contribuindo para que o Bra sil quanto an tes seja efe ti va men te uma so ci e da de jus ta, ci vi lizada.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Mauro Miranda, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela Sra.
Marluce Pinto, Suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Carlos Patrocínio, Ademir Andrade e Edison Lobão enviaram
discursos à Mesa, para se rem pu bli ca dos na for ma 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, está completan do 50 anos a prin ci pal agên cia de fo men to, pes qui sa e criação de nosso País. Falo do CNPq, Sr. Presidente, sigla que se associou, ao longo das últimas
cinco décadas, ao melhor do que se produziu em
ciência e tecnologia no Brasil.
O CNPq não tem apenas uma história de 50
anos, de meros e quaisquer 50 anos. São 50 anos ricos e pro du ti vos. É meio sé cu lo de apo io à cons tru ção
da ciên cia no Bra sil, de in cen ti vo à ins ti tu ci o na li za ção
da atividade de pesquisa em nosso País.
É, portanto, com justificado orgulho que presto
as minhas homenagens pessoais, bem como as homenagens de todo o povo cearense que tenho a hon ra de representar nesta Casa, a esta instituição que
contribuiu para projetar a pesquisa brasileira no conjunto das nações com maior desenvolvimento em
ciência e tecnologia.
E tenho a certeza, Sr. Presidente, que esta
Casa, os Par la men ta res que a compõem, sempre tão
re cep ti vos a re co nhe cer, pres ti gi ar e apo i ar as ins ti tu ições brasileiras que se destacam em seu campo de
atuação, saberão reconhecer o mérito do CNPq no
desenvolvimento da pesquisa nacional e associarão
suas vo zes à mi nha, nes te mo men to em que se ren de
homenagens ao meio século de vida desta Agência
de pesquisa.
É vasta a gama de contribuições do CNPq tanto
na formação de cientistas e pesquisadores capazes
de atuar na fronteira do conhecimento, capacitados,
portanto, para criar, absorver e aperfeiçoar tecnologias, quanto na consolidação de bem-sucedidos programas nacionais de grande impacto social ou estratégico.
Permito-me citar alguns exemplos desse sucesso em pro gra mas de lar go al can ce, como o apo io fun damental às atividades da Embrapa e da Fiocruz, a
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introdução e consolidação das incubadoras de empresas e parques tecnológicos, o incentivo à pesquisa aeroespacial, o incremento ao estudo da biodiversidade biológica em fronteiras da Amazônia ou da
Antártida, a contribuição à prospecção em águas pro fundas, a nucleação do que veio a se tornar a Rede
Nacional de Pesquisas e posteriormente da Internet.
Compreende-se, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a que levou o esforço continuado e persistente do CNPq na for ma ção de pes qui sa do res e ci entistas, bem como na formulação de estratégias de fomento de todo o sistema de ciência e tecnologia no
País. Os resultados desse trabalho são evidentes e
impressionantes.Graças a todo esse es for ço, o Bra sil
hoje se si tua en tre as de zo i to na ções que mais con tri buem para o acervo do conhecimento, e entre as
doze nações com maior capacidade de formação de
recursos humanos altamente qualificados.
Vão ficando cada vez mais distantes os tempos
em que o CNPq foi criado. Muito mudou o Brasil ao
longo desse meio século. Muitas das mudanças havidas no cam po da pes qui sa, da ciên cia, da tec no lo gia,
do conhecimento em geral, devem ser tributadas,
com toda certeza, às ações que esta Agência desenvolveu no decorrer dessas cinco últimas décadas.
Como par te da ho me na gem que lhe ren do hoje,
cabe dedicar algumas linhas para rememorar a história do CNPq, a luta por sua criação, as mudanças que
os tempos impuseram a ele.
Inspi ra do em or ga ni za ções aná lo gas dos Esta dos
Unidos, Fran ça e Ca na dá, o Con se lho Na ci o nal de Pesqui sas, nome do qual de ri va a si gla CNPq, foi cri a do em
15 de ja ne i ro de 1951. Cri ou-o a Lei nº 1.310, con si de ra da pelo Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva como
a ”Lei Áurea da pesquisa no Brasil“.
Coube a esse Almirante propor ao Governo bra sileiro, em maio de 1946, a criação de uma instituição
governamental que teria como principal função in crementar, amparar e coordenar a pesquisa científica
nacional. Ele era o representante brasileiro na Comissão de Energia Atômica do Conselho de Segurança
da recém-criada ONU, a Organização das Nações
Unidas.
Tal propositura não era nova, nem a primeira
que se levou ao Governo brasileiro. A idéia de se criar
uma entidade governamental destinada a fomentar o
desenvolvimento científico no País já havia surgido,
na verdade, desde os anos 20. A Primeira Guerra
Mundial terminara há poucos anos. Era natural que o
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incremento da ciência e da tecnologia fosse assunto
tratado no seio da Academia Brasileira de Ciências.
Partiu, então, da Academia Brasileira de Ciências, em 1931, um pedido for mal ao Go ver no para a cri ação de um conselho de pesquisas. O então Presidente Getúlio Vargas enviou mensagem nesse sentido ao Congresso, em maio de 1936, mas a idéia não
foi bem recebida pelos parlamentares.
O advento da Segunda Guerra Mundial escancarou aos olhos do mundo os avanços da tecnologia
bélica, aérea, farmacêutica. Se alguns países mantinham-se re ti cen tes em cre di ta rem im por tân cia fun damental e estratégica à pesquisa científica, a bomba
atômica es ta va ali para aler tá-los do po der que a ciên cia poderia conferir ao homem.
Muitos países, então, trataram de acelerar suas
pesquisas e organizar entidades de apoio e fomento
ao desenvolvimento científico e tecnológico. O clima
político, nesse momento, era propício a se relançar a
idéia de criar um Conselho Nacional de Pesquisa. E
foi assim que surgiu, em 1951, o nosso CNPq, para
nos dar muito or gu lho, em to dos os anos de sua atu a ção.
Já na primeira reunião de seu Conselho Deliberativo,realizada em 17 de abril de 1951, fo ram dis cu tidas medidas para aquisição de um sincrociclótron,
um tipo de ace le ra dor de par tí cu las pe sa das, des ti nado à realização de pesquisas fundamentais em física
e para o treinamento de técnicos e pesquisadores.
Ain da na pri me i ra dé ca da de sua atu a ção, fo ram
criados diversos institutos responsáveis pela execução dos tra ba lhos de in ves ti ga ção ci en tí fi ca e tec no lógi ca, como o Insti tu to de Ma te má ti ca Pura e Apli ca da,
o Instituto de Pesquisas da Amazônia, o Instituto de
Bibliografia e Documentação, entre outros.
Em fins de 1964, a Lei 4.533 amplia a área de
competência do Conselho, cabendo-lhe formular a
política científico-tecnológica nacional. Em 1974, o
CNPq torna-se uma Fundação, e passa a ser chamado de Con se lho Na ci o nal de De sen vol vi men to Ci en tífico e Tecnológico. Com a criação do Ministério da
Ciência e Tecnologia, em 1985, sua vinculação é
transferida da Secretaria de Planejamento da Presidência da República para esse Ministério.
Até hoje, o CNPq é responsável pelo planejamento es tra té gi co de ciên cia no Bra sil, atu an do como
articulador de ações de longo prazo e consolidando
seu papel de agência de apoio à política científica e
tecnológica nacional.
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No ensejo desta homenagem, Sr. Presidente,
parabenizo toda a ”família CNPpqueana“, pretendendo abranger, nessa forma carinhosa de expressão, a
Pre si dên cia e Di re to ria do Con se lho, seus ad mi nis tradores, servidores e principalmente todos os beneficiários de seus incentivos, que vão desde alunos de
iniciação científica a pesquisadores de renome internacional. Estão todos de parabéns, como também o
está a Na ção bra si le i ra, agra ci a da por 50 anos de pro fícuo e contínuo labor de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a questão do custo abusivo dos medicamentos tem freqüentemente
ocupado grandes espaços nos meios de comunicação.
Não é sem fundamento o destaque concedido
por jornais, emissoras de rádio e de televisão a esse
problema. Afinal, trata-se de mercadoria de primeira
necessidade, muitas vezes imprescindível à manutenção da saúde ou até da vida humana.
Dezenas de mi lhões de bra si le i ros têm ab so lu ta
necessidade de consumir remédios diariamente, e a
descontrolada e usurária elevação constante no preço desses produtos constitui um suplício cruel para
aquela vasta parcela de nossa população que dispõe
de escassos meios financeiros para assegurar sua
sobrevivência.
A profunda injustiça desse quadro fica ainda
mais res sal ta da quan do lem bra mos que o mar tí rio re presentado pelos preços estratosféricos e injustificáveis dos medicamentos atinge de modo especial a
população idosa, que, exatamente por sua condição
etária, precisa consumir esses produtos em maior
quantidade e de forma mais continuada. Ao fim e ao
cabo – e paradoxalmente –, a angústia causada pelo
crescente comprometimento do apertado orçamento
do més ti co com a aqui si ção de re mé di os aca ba por repre sen tar mais um fa tor de agra va men to do es ta do de
saúde dos nossos velhinhos.
O Governo Federal tem-se esforçado para colocar um freio na desmedida ganância dos laboratórios
multinacionais que controlam o setor. A autorização
para produção e o início da comercialização dos medicamentos genéricos e similares constitui um importante primeiro passo no sentido de colocar alguma li mitação ao desmedido poder econômico de que
usam e abusam esses gigantes.
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No entanto, os esforços governamentais para
policiar os abusos tão comumente denunciados e
com pro va dos vêem-se di fi cul ta dos pela inexperiência
nacional no desenvolvimento de fármacos. Como
apon tam os es pe ci a lis tas, se o Bra sil ti ves se mais co nhecimento na área de fabricação de remédios, tam bém estaria mais habilitado para fiscalizar o setor.
Como não de sen vol ve mos me di ca men tos, não te mos
experiência para criticar o que vem de fora. Para profissionais com larga experiência no setor, essa situação configura um autêntico problema de segurança
nacional, pois, atualmente, somos totalmente dependentes de importação de matérias-primas para obter
nossos remédios.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse é
apenas o pri me i ro dos mo ti vos que in di cam a ur gen te
necessidade de se reativar, no âmbito do Ministério
da Saúde, o Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais – PPPM.
Quando, três anos atrás, conjuntamente com a
extinção da Central de Medicamentos – CEME, deixou também de funcionar o PPPM, o Brasil estava
dando um lamentável passo atrás na trajetória do de senvolvimento de uma indústria de medicamentos
nacionais.
Esse programa pode ser considerado como o
primeiro avanço na consolidação de uma indústria
nacional de produção de drogas, especialmente as fi toterápicas. E é importante ressaltar que os medicamentos produzidos à base de plantas representam,
possivelmente, a única arma eficaz de que o País
pode dispor na concorrência com as gigantes multinacionais do setor de drogas sintetizadas em laboratório.
Como aponta o Professor-Titular de Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina, João
Batista Calixto, ”Não temos velocidade e experiência
para tentar competir no mercado de drogas sintetizadas. Nossa única chance é trabalhar dentro da nossa
biodiversidade.“
De fato, como lembra o Professor Calixto, os fitoterápicos têm custo de produção bem menor, por
conta do histórico de uso que costuma estar por trás
das plan tas pes qui sa das, as qua is fo ram in ves ti ga das
pre vi a men te pela utilização popular. Quando se parte
para o desenvolvimento de um remédio fitoterápico,a
sabedoria popular acumulada serve como embasamento. Já existe um razoável conhecimento a respeito do efeito da planta, o que dispensa a realização de
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infindáveis testes. Além disso, a tecnologia envolvida
no processo é de menor custo.
A megadiversidade biológica de que dispõe o
País, por sua vez, cons ti tui um handicap ex tra or di nário na con cor rên cia den tro do mer ca do de re mé di os, e
não lhe dar a devida utilização representaria um crime contra os interesses nacionais.
Como se sabe, o Brasil é dono da maior diversidade biológica do Planeta, abrigando em seu território nada menos que 22% de todas as espécies de
plantas superiores – aquelas que apresentam raiz,
caule, flor e fruto. Além da flora mais diversa, com 56
mil espécies de plantas superiores, o País lidera tam bém o ranking de peixes de água doce e de mamíferos. Como exemplo da magnitude biológica nacional,
o ad vo ga do Mar ce lo Va rel la, mestre em Direito Ambi ental pela Universidade Federal de Santa Catarina,
lembra que apenas no Estado do Amazonas são conhecidas mais de 2 mil e 500 es pé ci es de ár vo res, enquanto na França elas não passam de 50.
De resto, cresce em todo o mundo o interesse
por produtos de origem natural, vistos como menos
agressivos ao organismo, o que só faz aumentar o
mercado para os medicamentos elaborados a partir
de plantas. A própria classe médica demonstra uma
importante evolução em sua mentalidade nos últimos
anos, manifestando, hoje, uma aceitação muito maior
do uso de produtos fitoterápicos. Acresce-se a isso o
fato de que diversas instituições de pesquisa, em âm bito mundial, têm concentrado esforços no estudo
desses produtos. O crescente número de casos de
produtos que apresentam resultados positivos acaba
por elevar o prestígio do segmento como um todo. A
partir daí, o grande consumo de fitoterápicos nos países desenvolvidos propaga-se de maneira cada vez
mais intensa para o resto do mundo.
Com efeito, os numerosos estudos científicos
comprobatórios da sua eficácia estão fazendo as
plantas medicinais transporem os limites da crendice
popular, razão original de sua utilização. De acordo
com a Organização Mundial da Saúde – OMS –, 85%
das pessoas no mundo utilizam plantas medicinais
para tratar da saúde. No Brasil, acredita-se que 60%
da população se valem de alguma forma de remédios
naturais. Alguns estudiosos apontam que o hábito de
se valer das plantas data de 3.700 a.C. e possivelmente teve início na China. Hoje, no entanto, órgãos
ofi ci a is de sa ú de já ace i tam seu uso e até o re co men dam. A SecretariaEstadual de Sa ú de do Rio de Ja ne i ro tem um pro gra ma de plan tas me di ci na is. A pro pos -
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ta é que os médicos tratem com fitoterápicos e os
hospitais forneçam esse tipo de medicamento gratuitamente.
A farmacêutica coordenadora desse programa,
Elizabeth Michilis, afir ma: ”Cada vez mais fica evidente que as plantas são eficazes para tratar doenças
simples e tê-las em casa é uma ótima medida“. Nos
locais atendidos pelo programa es ta du al, a fi to te ra pia
é aplicada a pacientes com diarréias, enxaquecas,
res fri a dos, ver mi no ses, en tre ou tros ma les co muns. E
essas moléstias somam nada menos que 50% de todos os atendimentos. Segundo a farmacêutica, ”Uma
das principais vantagens da fitoterapia é o baixo custo. Nos locais que integram o programa, o custo da
maioria dos tratamentos caiu de 30% a 40%“.
Nesse contexto, as perspectivas de mercado
para os fitoterápicos apresentam-se excelentes no
curto e no médio prazos. No Brasil atual, a fitoterapia
tem ganhado tantos adeptos que as estimativas
apontam, para este ano, um faturamento, no setor, da
ordem de 700 milhões de dólares. O mercado norte-americano deve crescer nada menos do que 50%,
com um fa tu ra men to es ti ma do em 15 bi lhões de dó la res
– entre julho de 1998 e julho de 1999, esse número foi
de 10 bilhões de dólares. Já por volta do ano de 2015,
con for me os par ti ci pan tes do Se gun do Sim pó sio de Recursos Genéticos para a América Latina e o Caribe, o
comércio mundial de plantas medicinais poderá movimentar 500 bilhões de dólares por ano. Na opinião des ses es tu di o sos, o Bra sil é o País que me lhor po de rá vir a
aproveitar essa expansão de mercado.
Hoje, em nível mundial, o mercado de fitoterápicos movimenta cerca de 40 bilhões de dólares por
ano. A parcela brasileira nesse total – levando-se em
conta o potencial representado por nossa riquíssima
biodiversidade – é muitopequena. Não faz sentido al gum que nosso faturamento no setor seja cerca de
quatro vezes inferior ao da Alemanha, que lidera o
mercado, com 3 bilhões e meio de dólares. Para que
se faça uma idéia do que o País está perdendo ao não
investir nessa pesquisa, um fitoterápico como o ginkgo biloba, utilizado contra doenças degenerativas, já
movimenta, no mundo, 280 milhões de dólares por
ano. No Bra sil, só o fi to te rá pi co lí der de ven das, o Vick
Vaporub, desenvolvido por uma multinacional, fatura
quase 21 milhões de dólares por ano.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os medica men tos fi to te rá pi cos, bem empregados,constituem
uma alternativa econômica e eficaz aos remédios industrializados, apresentando, inclusive, vantagens
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em relação a estes. Eles possuem baixa toxicidade,
pequeno índice de efeitos colaterais e não levam o
usuário a desenvolver dependência. Sua eficácia assemelha-se à dos remédios sintéticos, pois muitos
produtos sintéticos derivam diretamente de plantas
medicinais. Num e noutro caso, os resultados podem
variar muito de uma pessoa para outra e os medicamentos podem demorar mais ou menos tempo para
surtir efeito.
Da mesma forma como existem remédios sintéticos que não podem ser substituídos por fitoterápicos, o in ver so tam bém é ver da de i ro. O far ma cêu ti co e
fitoterapeuta Alfeno Lima Dutra, pós-graduado pela
Universidade Estadual de São Paulo – Unesp – explica que alguns efeitos presentes em certos fitoterápicos não são observados em medicamentos sintéticos. O principal deles é o efeito depurativo, ou seja, a
desintoxicação promovida por certas plantas, que
contribui para promover uma melhora na circulação
sangüínea, no sistema digestivo, na pele e uma menor sobrecarga para rins e fígado.
Vale sempre lembrar que os remédios sintetizados, que ainda dominam amplamente o mercado, estão cada vez mais caros, com preços verdadeiramente abusivos, sendo possível, por meio da fitoterapia,
baratear muito o custo final do medicamento. Embora
as perspectivas francamente favoráveis, a fitoterapia,
no mundo, hoje, ainda corresponde a uma pequena
fatia do mercado total de remédios – cerca de 20%,
apenas. A indústria farmacêutica tradicional é muito
poderosa, mas é necessário aprofundar a mudança
de mentalidade que já está em curso, como forma de
viabilizar o acesso da população de baixa renda aos
produtos indispensáveis à manutenção e à recuperação da sa ú de. Veja-se que o fa tu ra men to com fi to te rapia no Brasil corresponde a apenas 4% do total de re médios vendidos.
Nosso riquíssimo patrimônio em termos de diversidade biológica representa um manancial inesgotá vel para a pro du ção de fi to te rá pi cos. Além das plan tas de mais amplo conhecimento po pu lar, que po dem
ser encontradas em todo o País, algumas espécies
amazônicas que ganharam notoriedade recentemente apresentam grande potencial terapêutico.
A unha-de-gato, erva abundante no Acre, tem a
capacidade de reforçar o sistema imunológico e é
usa da para com ple men tar o co que tel anti-aids. O bió logo Juan Revilla, pesquisador em Botânica Econômica do Instituto Na ci o nal de Pes qui sas da Ama zô nia
– Inpa –, trabalha com a espécie há mais de 30 anos,
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mas suas conclusões só ganharam fama recentemente, após a veiculação de matéria pelo Globo Re pórter. Nesse programa televisivo, foram apresentados enfáticos depoimentos de pessoas que, não tendo obtido melhora para diversas moléstias após muitos anos de tratamento com remédios industrializados, conseguiram curar-se e livrar-se totalmente do
uso daqueles medicamentos graças apenas à
unha-de-gato.
Outro caso é o da muirapuama, árvore cujos
troncos e galhos, com fama de afrodisíacos, são usa dos como tônico ce re bral e mus cu lar. O Inpa está ela borando, atualmente, um plano de manejo para essa
espécie. Uma empresa com sedes em Parintins, no
Amazonas, e em São Paulo irá fornecer muirapuama
para uma indústria de transformação instalada na
Zona Franca de Manaus.
No entanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando propugno pela reativação do Programa
de Pesquisa de Plantas Medicinais – PPPM – do Ministério da Saúde, não tenho em mente apenas a im portância terapêutica e econômica dos fitoterápicos.
Há mais em jogo. Conforme argumenta o Professor-Titular de Farmacologia da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp –, Antônio José Lapa, a
importância do PPPM vai além da possibilidade de
colocar remédios genuinamente nacionais no mercado. O Pro gra ma ti nha pa pel fun da men tal no de sen volvimento de know-how brasileiro no setor de produção de drogas. E esse know-how não apenas aumentaria nossa capacitação para fiscalizar adequada men te o se tor, co i bin do os abu sos pra ti ca dos pe las
grandes empre sas mul ti na ci o na is. Mais do que isso, a
pesquisa de plantas medicinais também seria o primeiro impulso para a produção nacional de drogas
sintéticas.
Em 15 anos de atividade, período ao longo do
qual granjeou ótima reputação internacional, o Progra ma de Pes qui sa de Plan tas Me di ci na is des pen deu
pouco em recursos públicos, mas conseguiu analisar
pelo menos 74 espécies de plantas. Dez delas já tinham sido estudadas e testadas a ponto de estarem
em condições de ir para a linha de produ ção, se gun do
informação da ex-gerente do Programa, Cyrene dos
Santos Alves. ”Se o projeto tivesse ido adiante – diz
ela –, hoje te ría mos no mer ca do me di ca men tos fi to terápicos genuinamente brasileiros, como os feitos da
quebra-pedra – indicada para cálculos renais – e da
espinheira-santa – recomendada contra úlcera –, todos testados e aprovados cientificamente“.
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Isaías Raw, ex-Diretor do Instituto Butantã, de
São Paulo, lembra que o PPPM financiava mais de
100 projetos em 23 institutos de pesquisa, constituindo uma iniciativa única na América Latina.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a ques tão
não apenas da disponibilidade, mas também do preço dos medicamentos é uma questão crucial para a
saúde e a qualidade de vida da nossa população. É
incompreensível que a oitava economia mais pujante
do Pla ne ta viva hoje, no li mi ar do sé cu lo XXI, numa si tuação de completa dependência da importação de
ma té ri as-pri mas para ob ter nos sos re mé di os. Essa situação representa, como mencionei anteriormente,
um verdadeiro problema de segurança nacional.
Está mais do que na hora de começarmos a nos
mover no rumo da superação dessa dependência.
Precisamos caminhar no sentido de construir nossa
autonomia nesse setor estratégico para o bem-estar
de nossa população. Um primeiro e importante passo
seria a reativação do Programa de Pesquisa de Plantas Me di ci na is do Ministério da Saúde. Para isso, faço
meu veemente apelo ao Ministro José Serra.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no momento em
que avança o acordo sobre o cronograma para negociação e implementação da Área de Livre Comércio
das Américas, a Alca, preocupa a situação difícil por
que está passando o Mercosul. Pois um Mercosul
consolidado como união aduaneira seria o trunfo
mais importante que poderia ajudar Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai nas complexas e duras negociações que se avizinham com os Estados Unidos.
A verdade é que – desde a desvalorização do
real, em janeiro de 1999, e a conseqüente substituição, entre nós, do regime cambial semifixo pelo flutuan te – o Mer co sul anda mal das per nas, tendo sofrido
uma pa ra da e, em al guns se to res, mes mo uma re ver são, no impressionante ritmo de aumento do comércio in tra blo co que vi nha ex pe ri men tan do nos anos anteriores. Nada mais natural que isso tenha ocorrido,
pois um bloco comercial não pode prosperar quando
seus dois mercados maiores, no caso Brasil e Argen tina, têm regimes cambiais tão di ver sos. No Bra sil, re gime de câmbio flutuante, que permite que o real vá
sendo desvalorizado em relação ao dólar, na medida
do diferencial entre a inflação brasileira e a norte-americana, sem contar os movimentos especulativos com a moeda ou a conjuntura do balanço de pa-
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gamentos. Na Argentina, a camisa-de-força da paridade cambial en tre peso e dó lar, um re gi me ri go ro sa mente fixo, que não deixa margem a ajustes no câmbio, quando se fazem necessários.
Nesse contexto era natural que as exportações
bra si le i ras para a Argen ti na fos sem ga nhan do ter re no
— e inversamente as importações argentinas fossem
per den do ter re no no Bra sil — e le vas sem a toda sor te
de ressentimentos, retaliações e conflitos no comércio bilateral. Somou-se a essa situação, já por si difícil, a crise econômica por que atualmente passa nos so vi zi nho, o que le vou, mes mo que tem po ra ri a men te,
à concordância, acertada, por parte do Brasil, em relação à suspensão do compromisso argentino com a
ta ri fa ex ter na co mum (TEC) do Mer co sul. Hou ve, por tanto, — mesmo que temporariamente, repito —, um
abandono do status de união aduaneira do Mercosul.
E é nessa conjuntura de indigência do Mercosul que
começamos a negociar o cronograma da Alca!
A diplomacia brasileira, representando os interesses também de outros países do continente, teve
uma primeira vitória no que se refere à definição do
cronograma da Alca. Os Estados Unidos, juntamente
com o Canadá e o Chile, acabaram por aquiescer à
nossa proposta contra a antecipação das datas. De
acordo com o cronograma aprovado, em Buenos Aires, em 6 de abril, pelos ministros de comércio dos 34
países americanos, — as negociações da Alca deverão estar concluídas até janeiro de 2005, havendo,
depois dessa data, prazo de um ano para que os par la men tos na ci o na is pos sam ra ti fi car o acordo. Portanto, segundo o cronograma aprovado pelo ministros, a
Alca deverá ter início somente em janeiro de 2006.
Essa proposta está sendo levada à Terceira Cúpula
das Américas, que começa amanhã, em Quebec, no
Canadá. Certamente será aprovada pelos Chefes de
Estado.
Cum pre di zer, en tre tan to, que em 2006 está pre vista a eliminação de alíquotas incidentes apenas so bre um con jun to de pro du tos, con jun to que será ne go ciado. A constituição da Alca em zona de livre comércio perfeita, em zona totalmente livre de alíquotas de
importação, será implementadagradualmente por um
período de dez anos. Isto é, a construção da zona de
livre comércio é um processo que, se for exitoso, vai
se encerrar aí por volta de 2016.
Até o início da implementação desse processo,
até 2006, muita coisa pode ocorrer. As negociações
podem encerrar-se antes do prazo previsto, o que é
difícil, mas não impossível. As negociações podem
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ser estendidas por mais algum tempo, caso não seja
possível se chegar a um acordo em tempo hábil. E
pode ser até que o Brasil decida não fazer parte da
Alca, que os acordos não nos satisfaçam. E, naturalmen te, isso se pode dar, é uma pos si bi li da de, pois so mos um País soberano.
Enquanto isso, nesses quase cinco anos que
nos separam de janeiro de 2006, é importante que o
Brasil seja um negociador duro na defesa de seus in teresses, não aceitando, para começo de conversa,
nenhuma proposta de constituição da Alca que não
inclua o fim dos sub sí di os nor te-ame ri ca nos à agri cultu ra e a sus pen são das bar re i ras não-ta ri fá ri as con tra
nos sas ex por ta ções. Ape sar da alí quo ta mé dia de im portação praticada pelos Estados Unidos ser muito
inferior à do Brasil, estima-se que cerca de 60% das
ex por ta ções bra si le i ras para os Esta dos Uni dos es tão
sujeitas a algum tipo de barreira não-tarifária.
Nosso País, tampouco, pode deixar de, em para le lo às ne go ci a ções da Alca, con ti nu ar a pro mo ver o
fortalecimento do Mercosul e a eventual inclusão de
outros países sul-americanos no bloco, bem como a
negociar também uma área de livre comércio com a
União Européia. A atuação em diversas frentes é a
estratégia acertada para não nos isolar e para termos
sempre disponível o máximo de opções, não nos fechando em nenhuma delas exclusivamente.
A opção pela Alca ou pela União Européia —
opções que, cumpre ressaltar, não são mutuamente
excludentes — traz vantagens distintas. Numa análise puramente estática, sabe-se que as exportações
brasileiras para a União Européia concentram-se em
produtos agrícolas e minerais, de baixo valor agregado, enquanto que as exportações para os Estados
Unidos são mais equilibradas em sua composição,
tendo peso bastante grande os produtos manufaturados, de maior valor agregado. Portanto, num primeiro
momento, uma in te gra ção com os Esta dos Uni dos fa voreceria os setores econômicos brasileiros mais
avançados. Toda via, tal aná li se não de i xa de ser in su fi ci en te, uma vez que, fe i ta pelo lado das im por ta ções,
sabe-se que os produtos norte-americanos tendem a
ser mais competitivos, na média, do que os europeus.
Acres cen te-se a isso o fato de que um pro ces so de in tegração é algo dinâmico, que acaba por alterar a estrutura de comércio vigente hoje em dia.
Para concluir, Sr. Presidente, eu diria que o cronograma para a implementação da Alca que o Brasil
defendeu e que deve ser chancelado na Cúpula de
Qu e bec é bas tan te ra zoá vel. Te mos qua se cin co anos
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para negociar e, uma vez encerrada a negociação
com êxito, a zona de livre comércio deverá ser implementada num prazo, também razoável, de cerca de
dez anos. To da via, é im pres cin dí vel que o Bra sil en vide todos os esforços no sentido de fortalecer o Mercosul e ampliá-lo para abar car ou tros pa í ses da Amé rica do Sul. O Presidente da Venezuela Hugo Chavez
declarou, em recente visita ao Brasil, que deseja que
seu país se torne membro ple no do Mer co sul. O Chi le
e a Bolívia talvez possam ir pelo mesmo caminho.
Importante é ressaltar que quan to mais o Mer co sul se
fortalecer, mais força teremos todos nós, países
sul-americanos, para negociar em melhor posição
com a potência norte-americana. Esperemos que a
Argentina possa resolver seus problemas, de preferên cia fle xi bi li zan do seu câm bio, o que tra ria um enor me alento para o Mercosul.
Por sua vez, urge que se faça a reforma tributária no Bra sil, pois nos so sis te ma tri bu tá rio caó ti co, em
que abundam os impostos em cascata, é fator de de terioração das condições de competitividade dos pro dutos brasileiros.
De ve mos, sim, ne go ci ar a Alca. Nada per de mos
em negociar, mas sempre com a cons ciên cia des perta e clara a respeito de nossos interesses. O livre comércio deve ser aceito por nós somente na medida
em que nos possa ajudar em nossa luta pelo desenvolvimento, com jus ti ça so ci al. E o mais im por tan te de
tudo: o Mer co sul deve ser pri o ri da de nú me ro um para
a diplomacia econômica brasileira. A integração com
iguais costuma ser mais harmônica do que a integração em que a as si me tria de po der en tre os par ti ci pantes é muito grande.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há mais de quatro anos
venho eu, desta tribuna e por meio do Projeto de Lei
do Senado nº 27/96, pleiteando a maior atenção das
nossas autoridades para um aproveitamento mais
efetivo das energias alternativas. Meu projeto, que in felizmente tramita a passos lentos, objetiva promover
o desenvolvimento das energias termossolar, fotovolta i ca e eó li ca. Foi ela bo ra do após apro fun da dos es tudos de especialistas no assunto, qualificados colabora do res de ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio da Ciên cia e
Tecnologia, da Cemig, do Foro Permanente de Energias Renováveis e da Consultoria Legislativa do Senado Federal. A proposição inclusive já inspirou algumas iniciativas do Poder Executivo em relação ao assunto, embora nelas não se tenha mencionado, nem
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de passagem, que a pre ce dên cia do de ba te cou be ao
Poder Legislativo por meio do referido projeto do Senado.
Numa das minhas interferências orais sobre o
tema, eu citei o que estaria ocorrendo nos Estados
Unidos, país onde, ao contrário do nosso tropicalíssimo Brasil, não impera o ano inteiro o sol escaldante,
matéria-prima da energia solar. A imprensa à época
noticiou os altos investimentos do Governo norte-americano nas pesquisas e na implantação da
energia solar em seu território. Bairros, edifícios e
mesmo cidades estariam sendo beneficiados com a
utilização da energia solar. A própria Broadway estava in clu í da nes sa pro gra ma ção, pois se de se ja va que
seus famo sosletreiros lu mi no sos, que gas tam um vo lume considerável de energia elétrica, passassem a
economizá-la com o suporte da eletricidade produzida por conversão fotovoltaica.
Esse noticiário, Sr. Presidente, exibiu as tempestades e os entulhos de neve que atravancam, no
período invernal, os campos e as cidades nor te-americanas. Mesmo assim, a tecnologia norte-americana
não fugia ao desafio de descobrir o modo e as condições para aproveitar, naquele país, os benefícios de
um sol que não lhes é tão constante como o nosso.
No Bra sil, ao con trá rio, nós su bes ti ma mos o pri vilégio que nos assegura a média, praticamente em
todo o território nacional, das 2.500 horas de sol por
ano – re qui si to mí ni mo para o em pre go eco nô mi co da
energia solar -, para ampliarmos, por processos limpos e não poluentes, nossa capacidade energética.
Também subestimamos o vento, esse vento refrescante, constante, que enverga árvores e resistentes coqueiros, que constrói e move dunas por todo o
litoral brasileiro, adequado e propício à utilização da
energia eólica – um convite da natureza ainda não
aproveitado.
Retorno hoje à tribuna sobre o mesmo tema, Sr.
Presidente, motivado por uma reportagem assinada
pela jornalista Ela i ne Re sen de, da Folha de S.Paulo,
edição de 2 de abril corrente, sob o tí tu lo ”País in ves te
pouco em energia alternativa“.
Registra um trecho da matéria:
O Ministério de Minas e Energia investiu, de 1994 a 2000, R$ 50 milhões nas chamadas energias alternativas – solar, eólica
(vento), de micro-hidrelétricas e de biomassa (obtenção de energia a partir de resíduos
sólidos). Neste ano, o governo federal vai
destinar R$ 10 milhões. É um investimento
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tímido, de acordo com especialistas da área
que acreditam no uso de fontes renováveis
como uma opção ao sistema convencional
de energia elétrica. O País tem hoje cerca
de 20 milhões de brasileiros sem energia
elétrica. Por outro lado, o Brasil recebe, por
ano, aproximadamente 15 trilhões de MW
em energia solar. Segundo Ricardo Dutra,
engenheiro do Cresesb (Centro de Referência de Energia Solar e Eólica Sérgio Sauvo
Brito), usando apenas uma parte desse potencial seria possível gerar um suprimento
equivalente a quatro vezes a energia gerada
no mesmo período por uma grande usina hidrelétrica. Para Dutra, o que dificulta a utilização da energia solar é a falta de divulgação pelo governo. “A maioria das pessoas
não sabe que existe essa opção“.
E acrescenta a reportagem que, na fase inicial,
o aproveitamento das fontes alternativas só é possível atra vés de in ves ti men tos go ver na men ta is. Na Alemanha, por exemplo – outro país que não prima pela
abundância do sol o ano inteiro -, 3.000 casas já con tam com painéis captadores de luz solar acoplados à
rede convencional, gerando economia de até 50% no
consumo energético. E o Governo alemão programa
agora instalar os painéis em 100 mil novas casas.
Enfim, tor na-se ób vio, no ta da men te nes tes tempos de ameaças de racionamento, a necessidade do
aproveitamento do que nos oferece a natureza. Seria
uma so lu ção para as co mu ni da des ru ra is dis tan tes da
rede elétrica, uma solução para o aquecimento de
água nos chuveiros elétricos, o principal vilão de nunciado pelas empresas de distribuição de energia.
A cita da re por ta gem da jornalista Elaine Resende narra uma informação da Eletrosol, fabricante de
aquecedores solares, dan do con ta de que o Bra sil é o
país que mais utiliza o chuveiro elétrico no mundo.
25% da energia produzida é consumida nas residências. Desse total, um terço é gasto somente com o
chuveiro elétrico, ou 8% da produção nacional, segundo os dados oferecidos.
O co or de na dor-ge ral de Pro gra mas Ener gé ti cos
da Secretaria de Energia do Ministério de Minas e
Energia, Pedro Bezerra – citado na matéria jornalística -, reconhece que a tecnologia da energia solar é
onerosa. Para sua implantação, seria ne ces sá ria uma
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li nha de cré di to de lon go pra zo para in ves ti men tos em
energia alternativa. Diz o coordenador: “Os empréstimos no Brasil são de 8, 12 anos, com uma taxa de ju ros um pouco mais elevada. É necessário que haja
uma expansão desses prazos, que se chegasse a
pelo menos 20 anos”.
Como já falei desta tribuna, há de se dedicar
maior atenção ao aproveitamento das energias alternativas. A energia solar direta, obtida por captação
ter mos so lar e apli ca da so bre tu do em aque ci men to de
água, e a eletricidade produzida por conversão fotovoltaica – jun ta men te com a ener gia eó li ca -, cons ti tuem as modalidades energéticasrenováveis e não po luentes que me re cem ser es ti mu la das. São as for mas
mais promissoras em termos de desenvolvimento
tecnológico e comercial, capazes de contribuir para a
melhoria das condições econômicas e sociais de significativa parcela da população brasileira e para a diminuição dos desníveis regionais.
Sr. Presidente, meu objetivo, neste pronunciamen to, é mais uma vez cha mar a aten ção das nos sas
autoridades para a fundamentalimportância de se in vestir, até mesmo com agressividade, na tecnologia
das ener gi as al ter na ti vas que a na tu re za pôs à dis po si ção do Bra sil. Qu an do me nos, fa zer o que ou tros pa íses, menos privilegiados do que o nosso com as
ofertas da natureza, já fazem com sucesso. O que
tem ocorrido, até agora, reflete um desinteresse que
não atende aos reclamos de uma economia voltada
inclusive para as fu tu ras ge ra ções. Tor na-se ne ces sária, portanto, uma nova visão do problema, que suscite ânimo e vontade política para o aproveitamento do
que nos oferece a bendita natureza.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Os Srs.
Senadores Roberto Saturnino, Geraldo Cândido e
Osmar Dias enviaram à Mesa proposições que, em
face do disposto no art. 235, inciso III, alínea “a”, do
Regimento Interno, serão lidas na próxima sessão.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 18
minutos.)
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Ata da 38ª Sessão Não Deliberativa
em 20 de abril de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Carlos Wilson, Eduardo Siqueira Campos,
Nabor Júnior e Tasso Rosado.
(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 205, DE 2001-CN
(Nº 339, de 2001, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, o texto do projeto de lei que ”Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência
da República, crédito suplementar no valor de
R$14.674.000,00, para reforço de dotações constantes do orçamento vigente.
Bra sí lia, 18 de abril de 2001. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 73/MP
Brasília, 5 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Dirijo-me a Vossa Excelência para apresentar
solicitação de abertura de crédito suplementar ao
Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.171, de 5 de ja neiro de 2001), no valor de R$14.674.000,00 (quatorze milhões, seiscentos e setenta e quatro mil reais),
em favor da Presidência da República, a fim de que a

Advocacia Ge ral da União pos sa cum prir as suas atri buições de defesa judicial e extrajudicial de interesse
da União, me di an te o aten di men to das se guin tes despesas:
R$1.00
* pagamento de honorários e perícias judiciais,
destacando-se as ações relativas ao setor sucro-alcooleiro
500.000
* contratação de serviços advocatícios no exterior
para dar seqüência ao processo de rastreamento e repatriamento dos recursos públicos desviados da construção do Fórum Trabalhista de São Paulo 2.000.000
* ampliação e adequação de imóveis e instalações em
função do aumento das atribuições e do contingente de
profissionais em atuação no Órgão
1.000.000
* cumprimento dos contratos de manutenção de serviços diversos em vigor
2.000.000
* terceirização das atividades auxiliares e de apoio,
nos termos do Decreto nº 2.271/97, em decorrência
da insuficiência de servidores auxiliares e de apoio
em seu quadro. O custo estimado envolve o fornecimento de 148 copeiros/auxiliares e 14 garçons,
ao custo unitário mensal, respectivamente, de
R$670,53 e R$923,47, para o período julho-dezembro de 2001
674.000
* modernização e ampliação de instalações para o arquivo e recuperação de processos, tendo em vista o
volume crescente de ações
1.500.000
* terceirização dos serviços de transporte, nos termos
do dispositivo legal acima citado, como alternativa, inclusive, aos elevados investimentos decorrentes da renovação e aumento da frota de veículos, e respectiva
manutenção e contratação de motoristas (cargo em
extinção). O custo da operação, previsto para o período julho-dezembro de 2001, envolve 120 veículos, ao
custo unitário mensal de R$2.500,00
1.800.000
* contratação do Serviço Federal de Processamento de Dados para fornecimento e manutenção de
uma rede lógica de comunicação e implementação
de serviços diversos em todas as Procuradorias, vi-
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sando à integração de todas as atividades do
Órgão. O custo estimado refere-se ao período julho-dezembro de 2001 e
4.200.000
*contratação de empresa especializada para fornecimento de mão-de-obra para manutenção e operacionalização da rede de informática (analistas de suporte
e técnicos de rede, ao custo unitário mensal de, respectivamente, R$8.800,00 e R$5.280,00). Serão alocados, nas 45 Procuradorias com servidores de rede,
um analista de suporte e um técnico de rede a cada
grupo de quatro Procuradorias, e nas 30 Procuradorias sem servidores de rede, um técnico de rede a cada
grupo de três Procuradorias.
1.000.000
Total
14.674.000
2. O crédito pleiteado decorre de solicitação registrada no Sistema Integrado de Dados Orçamentários – SIDOR, por meio do Ofício nº 17/01, de 20
de março de 2001, e será viabilizado mediante projeto de lei, com recursos provenientes do cancelamento parcial da Reserva de Contingência, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição e do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964.
3. Nessas condições, submeto à elevada consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei,
que visa a efetivar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente, – Mártus Tavares, Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.
PROJETO DE LEI Nº 5, DE 2001-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor da Presidência da República,
crédito suplementar no valor de
R$14.674.000,00, para reforço de do tações constantes 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) crédito
suplementar no valor de R$14.674.000,00 (quatorze
milhões, seiscentos e setenta e quatro mil reais), em
favor da Presidência da República, 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 da Reserva de Contingência, conforme
indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
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Brasília,
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 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do
no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de ex ces so de ar re ca da ção;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o pro du to de ope ra ções de cré di to au to ri zadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
exe cu ti vo re a li zá-las. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito
a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários
aber tos no exer cí cio. (Veto re je i ta do no DO 3-6-1964)
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....................................................................................
....................................................................................
DECRETO Nº 2.271, DE 7 DE JULHO, DE 1997
Dispõe sobre a contratação de serviços pela Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.
....................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
PARECER Nº 188, DE 2001
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 19, de 2001 (nº 3755/2000, na
origem), que dispõe sobre a criação de
empregos públicos no Hospital das Forças Armadas – HFA, e dá outras providências.
Relator: Senador Bello Parga
I – Relatório
Originário da Câmara dos Deputados, vem a
esta Comissão o projeto de lei referenciado à epigrafe, de iniciativa do Poder Executivo, objetivando criar
1.013 empregos no quadro de pessoal do Hospital
das Forças Armadas – HFA, vinculado ao Ministério
da Defesa, compondo esse total 176 Especialistas em
Saúde – área médico-odontológica e 110 Especialistas em Saúde – área complementar, todos de nível
superior, e 727 Técnicos em Saúde, de nível médio.
2. O ingresso nos referidos empregos, submetidos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, far-se-á mediante concurso público de provas
ou de provas e títulos, após autorização do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
3. O projeto também prevê os requisitos de escolaridade para ingresso nos empregos em questão,
facultando ao HFA o estabelecimento de normas específicas, critérios e requisitos adicionais de formação e ex pe riên cia pro fis si o nal, dis põe so bre a res pectiva jornada de trabalho e a correspondente remuneração de cada categoria, bem como institui o Bônus
Semestral de Desempenho de Atividade Hospitalar,
no valor de até 15% da soma dos salários percebidos
no semestre, conforme dispuser o regulamento.
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4. E, finalizando, declara extintos os cargos efeti vos atu al men te va gos no qua dro de pes so al do Hos pital da Forças Armadas.
5. Justificando a proposição, informa, no essencial, a Exposição de Motivos do Poder Executivo:
“A proposta de criação de empregos
públicos para o HFA tem por finalidade evitar a paralisação das atividades do Hospital,
tendo em vista que cento e dez contratos
temporários de pessoal da área de saúde
expiram até dezembro de 2000, sendo que
noventa por cento dos profissionais abrangidos estão alocados no setor de emergência
e Centros de Terapia Intensiva – CTI, o que
justifica a urgência deste Projeto de Lei.
Atualmente, o Hospital conta com um
Quadro de Pessoal composto por um mil duzentos e seis profissionais de saúde. Destes, trezentos e oitenta e cinco são militares
e oitocentos e vinte e um civis, sendo duzentos e sessenta e nove contratados temporariamente e quinhentos e cinqüenta e
dois servidores públicos. Pretende-se, com
esta medida, modificar a referida composição do Quadro, que passará a contar com
um mil e treze empregos públicos civis e
quatrocentos e cinqüenta militares. Tudo
conforme a política de Governo, no sentido
de aperfeiçoar as relações no âmbito da
Administração Pública Federal."
6. Na Câmara dos Deputados, antes de ser
chancelada pelo Plenário, a iniciativa recebeu pa receres favoráveis de relatores designados em substituição às doutas Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação, bem ainda de Constituição e Justiça e de Redação.
7. A matéria tramita em regime de ur gên cia, nos
termos do art. 64, § 1º, da Constituição Federal.
8. Nesta Casa, aberto o prazo regimental, não
foram oferecidas emendas à proposição.
É o relatório.
II – Voto
9. Voltado para a criação de empregos públicos,
o projeto não en fren ta o óbi ce es ta be le ci do no art. 61,
§ 1º, II, a, da Lei Fundamental, porquanto decorre,
como acima consignado, de iniciativa do próprio Poder Executivo.
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10. De outra parte, submetido ao regime constitu ci o nal de ur gên cia, tra mi ta se gun do as nor mas re gimentais pertinentes.
11. Nada temos a objetar, portanto, no que se
refere à sua constitucionalidade e regimentalidade.
12. Tampouco vislumbramos impedimentos de
ordem jurídica em qualquer de suas formulações,
haja vista sua inteira conformidade com os princípios
e normas do ordenamento em vigor, valendo destacar, a esse propósito, que o regime de trabalho a ser
adotado afina-se não apenas com o espírito da
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, de 1998, como também
com a recente Lei nº 9.962, de 2000, que disciplinou o
regime de emprego público no âmbito da administração federal.
13. No mérito, são inquestionáveis a conveniência e a opor tu ni da de da ini ci a ti va, uma vez que os em pregos cuja criação é proposta visam, acima de tudo,
evitar a paralisia de serviços es sen ci a is de sa ú de, obviando, em suma, graves prejuízos ao público alvo do
Hospital das Forças Armadas.
14. Di an te do ex pos to, o nos so voto é no sen ti do
da aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 19, de
2001.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 2001. – Bernardo Cabral, Presidente – Bello Parga, Relator –
Romero Jucá – José Eduardo Dutra – Osmar Dias
– Alvaro Dias – Maria do Carmo Alves – Gerson
Camata – Amir Lando, Romeu Tuma – Nilo J. Cam pos – Sebastião Rocha – Ramez Tebet.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19
DE 4 DE JUNHO DE 1998
Modifica o regime e dispõe sobre
princípios e normas da Administração
Pública, servidores e agentes políticos,
controle de despesas e finanças públicas
e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Do
Expediente lido consta mensagem pre si den ci al en caminhando o Projeto de Lei nº 5, de 2001-CN, que vai à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
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Nos termos da Resolução nº 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do Projeto:
Até 25-4 publicação e distribuição de avulsos;
Até 3-5 pra zo fi nal para apre sen ta ção de emen das;
Até 8-5 pu bli ca ção e dis tri bu i ção de avul sos das
emendas;
Até 18-5 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 19, de 2001 (nº 3.755/2000, na Casa de
ori gem), de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que
dis põe so bre a cri a ção de em pre gos pú bli cos no Hos pital das Forças Armadas – HFA, e dá outras providências, cujo parecer foi lido anteriormente, encontra-se em regime de urgênci a constitucionale constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária
da próxima terça-feira, dia 24.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 204, 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 Exmo. Sr. Ministro de Estado
das Minas e Energia a seguinte solicitação de esclarecimentos:
1) Qual o cronograma físico/financeiro
do Gasoduto Brasil/Bolívia?
2) Qual o estágio atual da obra?
3) Qual o valor total da obra e quanto é
necessário para concluí-la?
4) Qual a previsão de data de início de
operação do gasoduto?
5) Qual o volume de gás a ser adquirido anualmente da Bolívia?
6) Qual o preço a ser pago pelo gás?
7) Qual a previsão de volume e valor
do gás a ser vendido aos consumidores do
mercado interno?
8) Em caso de diferença entre o preço
de compra da Bolívia e o valor de venda ao
consumidor, qual a estimativa do valor total
anual dessa diferença?
Justificação
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A construção do Gasoduto Brasil-Bolívia é um
anseio antigo do povo brasileiro. O gás natural é a fon te ener gé ti ca mais ba ra ta e me nos po lu en te que pode
ser disponibilizada atualmente. Todas as regiões que
dele puderem fazer uso serão altamente beneficiadas.
A obra do gasoduto irá, indiscutivelmente, promover o desenvolvimento em todo o país. Ë importante, contudo, que a nação esteja ciente dos custos de
implantação dessa importante obra. Em particular, o
Congresso Nacional deve ser informado do montante
dos investimentos, do cronograma das despesas, do
preço do gás a ser adquirido e da política de preços
que o go ver no pre ten de ado tar. O Con gres so deve ter
condições de verificar se os planos envolvendo o gaso du to es tão em con for mi da de com a po lí ti ca ener gética definida para o país.
Por esta razão, tendo em vista a magnitude dos
investimentos exigidos pelo gasoduto e a enorme repercussão que tal obra trará para as regiões por ele
beneficiadas, requeiro do Ministério das Minas e
Energia as informações acima solicitadas.
Sala das Ses sões, 20 de abril de 2001. – Osmar
Dias.
(A Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – O re que rimento lido será despachado à Mesa para decisão,
nos termos do Inciso III do art. 216 do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 66, DE 2001
Altera dispositivo da Lei nº 9.504 de
30 de setembro de 1997 que dispõe sobre o Sistema Eletrônico de Votação e
Totalizaçâo dos Votos.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1º O Arti go nº 66 da Lei nº 9.504 de 30 de se tembro de 1997 passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo
de votação e apuração das eleições, inclusive o preenchimento dos boletins de urna e o
processamento eletrônico da totalização dos
resultados. Ser-lhes-á garantido também o
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conhecimento antecipado dos programas de
computador a serem usados com uma antecedência mínima de cento e vinte dias da
data da eleição em que serão aplicados.
§ 1º O conheciménto a que se refere o
caput deste artigo inclui o acesso a cópias
dos programas-fonte“ relativos aos programas a serem utilizados tanto no sistema de
votação como de apuração, bem como a
respectiva documentação, incluindo especificações de compilação e estruturas dos dados, que poderão ser divulgados amplamente de modo a possibilitar-lhes o exame por
todos os interessados. Por ”programas-fonte“ entende-se os textos, escritos em linguagens convencionais, tais como ”C“, ”Pascal“e outras e a partir dos quais serão geradas, através de programas específicos da
linguagem utilizada, as instruções que serão
finalmente executadas pelo computador, e
que podem ser ou não armazenadas em arquivos especiais denominados ”programas
execútáveis“.
§ 2º Os procedimentos para garantir
que os programas a serem usados correspondem efetivamente aos programas-fonte
publicados serão estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3º Os responsáveis pela produção
dos programas poderão receber críticas e
sugestões, através de canal público divulgado conjuntamente com os programas-fonte.
Os programas poderão ser aperfeiçoados
após a publicação inicial dos programas-fonte, desde que as modificações efetuadas sejam publicadas, destacadamente, até dois
meses antes da data das eleições nos quais
serão utilizados.
§ 4º No prazo de até trinta dias antes
da data das eleições, o partido ou coligação
poderão apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral.
§ 5º Os partidos concorrentes ao pleito
poderão constituir sistema próprio, de fiscalização; recebendo, para isto, – previamente,
os programas de commputador e, à medida
em que forem sendo recebidos pelo sistema
oficial de apuração e totalização; os mesmos dados alimentadores deste sistema.
Poderão, inclusive, contratar empresas de
auditoria de sistema credenciadas junto à
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Justiça Eleitoral para receber e processar
estes dados."
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Desde que a apuração e a votação por computador começaram a ser usadas no Brasil, têm se repetido as manifestações de insegurança e de desconfiança em relação à possibilidade de fraudes.
Pode-se apontar os seguintes motivos prin cipais para esta insegurança e desconfiança:
1) O desconhecimento do que acontece uma
vez que o eleitor tecla suas opções na urna eletrônica e, de po is, até que seu voto seja com pu ta do e to ta lizado;
2) A impossibilidade de uma verificação da apu ração através de uma recontagem manual.
Ambos os motivos se relacionam com a ausência de um suporte material, tangível, que representem o voto. A cédula é algo tangível, e as pes so as podem visualizar concretamente o que acontece com
ela: são contadas, lançadas em mapas de votação e
assim por diante. Em caso de dúvida, ela continua a
exis tir e todo o pro ces so pode ser re fe i to, isto é, con fe rido.
Não obstante, a rapidez na apuração não é a
única listagem da votação e da apuração por computador. Se se admite que os programas de computadõr
foram feitos com competência e honestidade, a segurança é também incomparavelmente maior.
A pró pria ra pi dez do pro ces so com pu ta do ri za do
já introduz um obstáculo quase insuperável à fraude,
enquanto que o tempo em que as urnas que contêm
as cédulas ficam armazenadas aguardando serem
abertas multi pli ca as pos si bi li da des de ação dos fraudadores para substituírem as cédulas originais por
outras adrede preparadas. É bom lembrar que não se
pode nem de longe afirmar que os lacres que protegem as ur nas e as pró pi as cé du las im pos sí ve is de fal sificar.
O processo computadorizado tam bém exi ge um
número ínfimo de pessoas em comparação com o
pro ces so ma nu al. E a enor me quan ti da de de pes so as
que manuseiam as ur nas e as cé du las tam bém mul ti plica as possibilidades de fraudes, isto sem falar dos
erros na con ta gem, no pre en chi men to dos ma pas, na
transcrição dos totais etc. E não mencionamos sequer os extravios ou substituição de urnas, que já foram constatados em antigas eleições. E todo este
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processo se repete quando se verifica a não necessidade de recontagem. Embora possa admitir que,
numa recontagem, as possibilidades de fraude diminu am nin guém em sã cons ciên cia irá afir mar que elas
são impossíveis. E quanto às fraudes que não são
nem descobertas, o que se torna mais provável dada
a pressa com que tem que ser conduzida para que a
apuração não demore demais? E quanto às urnas
que são anuladas, desprezando votos verdadeiros
jun to com as fal sas (o que es ta be le ce ain da mais uma
modalidade de fraude, que visa especificamenteanular urnas onde um adversário é forte)?
Além destas, a própria tecnologia envolvida no
processo computadorizado de votação e apuração
re duz con si de ra vel men te o nú me ro de pes so as ca pacitadas a executar as fraudes. Mesmo hackers ou
crackers extremamente hábeis teriam enormes di ficuldades em realizar fraudes signifitativas.
É evidente que não estamos querendo afirmar
que o prcesso computadorizado torne impossível a
fraude, longe disto. Estamos querendo apenas mostrar que, apesar do que se possa pensar, o processo
computadorizado é muito superior, no que diz respeito à segurança, que o processo manual.
A principal conseqüência disto é que um recuo,
uma vol ta mes mo que par ci al em di re ção ao pro ces so
manual, aumenta em vez de diminuir as possibilidades de fra u de. Se qui ser mos au men tar a se gu ran ça e
a confiabilidade dos resultados eleitorais, temos que
partir de uma análise que situe precisamente os pon tos frágeis do processo computadorizado, e não de
nosso desconforto subjetivo.
O pricipal ponto frágil do sistema computadoriza do é o pro gra ma. Se ele for fe i to com com pe tên cia e
honestidade, sua segurança e confiabilidade é excelente. Porém, se contiver erros ou, pior, se tiver sido
feito com má intenção, pode distorcer completamente
os resultados das eleições.
Isto é, de cer ta for ma, re co nhe ci do pela lei atu al,
quando dispõe que é garantido aos partidos e coligações que dis pu tam as ele i ções “o co nhe ci men to an te cipado dos programas de computador a serem usados” e dá um prazo de cinco dias para ser apresentada à Justiça Eleitoral impugnação fundamentada.
Esta disposição, porém, está muito longe de ser suficiente.
Em primeiro lugar, a lei não es cla re ce o que sig ni fi ca “co nhe ci men to” do pro gra ma. O ter mo pode significar des de uma des cri ção ex ter na de seu fun ci o na mento até o fornecimento de seu programa-fonte e
res pec ti va do cu men ta ção, pas san do pela pos si bi li da-
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de de receber uma cópia do programa executável e
de instalá-lo em outro computador para realizar testes. Só isto já impõe a necessidade de corrigir a lei
precisando o significado do termo “conhecer” neste
contexto.
Em segundo lugar, qualquer que seja o sentido
que se atri bua ao ter mo, o pra zo de cin co dias é lar ga mente insuficiente para uma análise mais aprofundada, capaz de detectar erros ou irregularidades que
não sejam evidentes à primeira vista.
Mesmo que o programa executável seja entregue para ser submetido a testes exaustivos, há sempre a possibilidade de que um ou mais dos programadores que participaram de sua elaboração insiram o
que se chama no jargão informático de back-door
(porta dos fundos). A existência de uma tal “porta”
pode permitir a quem conheça como ter acesso a ela
fazer virtualmente qualquer coisa com os dados ou a
maneira de processá-los. A inserção de back-doors
nos programas é, aliás, prática comum e não necessariamente tem intenções maliciosas. Às vezes, por
exemplo, pode se des ti nar tão so men te a pro pi ci ar ao
programador facilidades para corrigir problemas
eventualmente causados por erros no programa.
A úni ca ma ne i ra ca bal de se ter ra zoá vel cer te za
de que um programa não contém back-doors ou outras instruções maliciosas é o conhecimento do programa-fonte que lhe deu origem. É por isto que existem dois movimentos mundiais (conhecidos respectivamente como free software e open source) pela
“abertura” dos programas-fontes de todos os programas usados nos computadores pessoais. E este movi men to já é tão for te que em pre sas gi gan tes do ramo
de software, entre elas a Oracle e a Bor land-Inpri se já
concordaram em divulgar o código fonte de alguns de
seus programas de grande vendagem.
Aber tu ra do có di go pos si bi li ta rá a inú me ros progra ma do res ex pe ri en tes exa mi na rem os pro gra mas e
detectarem não apenas instruções-maliciosas como,
também erros inocentes, mas que possam afetar a
confiabilidade dos resultados. Ainda mais, poderão
sugerir melhorias que incrementem seu desempenho e se gu ran ça. É, as sim, a úni ca for ma de con fe rir
confiabil idade geral ao sistema computadorizado de
votação e apu ra ção ele i to ral. Uma con fi a bi li da de que,
in clu si ve, vai mu i to além da se gu ran ça con tra fra u des.
Haverá certamente quem objete que a abertura do
código irá facilitar quê pessoas mal inten ci o na das detectem e tomem partido de fragilidades de segurança
nos pro gra mas. Há que re co nhe cer que o ar gu men to,
em tese, tem fundamento.
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Mas só em tese.
Em primeiro lugar, é preciso considerar que se
mal intencionados poderão descobrir as fragilidades
do sistema, os bem intencionados poderão fazê-lo
também, como já foi dito.
Uma vez descobertas, as debilidades poderão
ser rapidamente corrigidas, inclusive aproveitando
sugestões dos bem intencionados. Não é preciso,
nem é usual, que seja elaborado um novo sistema de
pro gra mas a cada nova ele i ção. Ao con trá rio, é pos sí vel, e provável, que o mesmo conjunto de programas
seja uti li za do com mo di fi ca ções re la ti va men te pe quenas, eleição após eleição. O sistema pode, assim, ir
sendo progressivamente aperfeiçoado ao longo do
tempo.
Em se gun do lu gar, é pre ci so con si de rar que não
existe programa totalmente fechado, principalmente
se for obra de uma equipe. Não há como ter certeza
absoluta que o programa, ou trechos dele, não ”vazou“. Não há assim como haver segurança absoluta
de que pessoas mal intencionadas não consigam ter
acesso ao programa fonte e tirem partido deste conhecimento privilegiado.
Vê-se assim que a solução proposta é realmente a que proporciona a maior segurança e confiabilidade ao processo de captação e totalização dos votos.
Apesar disto, é provável que surja um outro tipo
de objeção: a de que a abertura do programa fonte
torna pública uma tecnologia que convém proteger.
Esta objeção só tem sentido se se pensa em
vender a outros clientes – o que, no caso, só pode se
tratar de outros países – o programa ou a tecnologia
nele envolvidos. A preocupação seria, então, que estes outros clientes poderiam copiar o programa ao in vés de comprá-lo.
Em primeiro lugar, é preciso que fique claro que
a abertura dos programas fonte não implica ne cessari a men te que ele fi que des pro te gi do. O pro gra ma continuará protegido legalmente pelo defeito autoral, inclusive por acordos internacionais.
Em segundo lugar, qualquer usuário terá que
adaptar o programa para seu uso; nestas condições
ficará certamente mais barato contratar equipe para
desenvolver um pro gra ma novo, apro ve i tan do ape nas
a idéia geral que já é conhecida, do que “destrinchar“
um programa desconhecido e ainda incorrer no risco
de so frer um pro ces so por vi o la ção do direitoautoral.
Em terceiro lugar, nenhum país irá aceitar, em
sã conciência, ficar à mercê de técnicos estrangeiros
para implementar um sistema de tal importância e
sensibilidade. Tendo isto em conta, a abertura do pro -
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grama fonte, longe de dificultar, certamente facilitará
uma possível exportação de serviço análogo, pela
confiabilidade, segurança e transparência que proporcionará a qualquer cliente.
Mas o principal é que nada disto é importante
perante a consideração principal, que se superpõe a
qualquer outra, que é a de proporcionar confiabilidade e segurança ao sistema de votação e apuração,
que é crucial em qualquer democracia.
E, como ficou demonstrado, é a presente proposta que melhor atinge este objetivo fundamental.
Sala das Ses sões, em 20 de abril de 2001. – Se nador Geraldo Cândido.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Estabelece normas para as eleições.
O Vice-presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Disposições Gerais
Art. 1º As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador
de Esta do e do Dis tri to Fe de ral, Pre fe i to e Vice-Pre fe ito, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual,
Deputado Distrital e Vereador dar-se-ão, em todo o
País, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo.
Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições:
I – para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, Se na dor, De pu ta do Fe de ral, De pu tado Estadual e Deputado Distrital;
II – para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador.
Art. 2º Será considerado eleito o candidato a
Pre si den te ou a Go ver na dor que ob ti ver a ma i o ria absoluta de votos, não computados os em branco e os
nulos.
§ 1º Se nenhum candidato alcançar maioria ab soluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no
último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se eleito o que
obtiver a maioria dos votos válidos.
§ 2º Se, antes de realizado o segundo turno,
ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de
candidato,convocar-se-á den tre os re ma nes cen tes, o
de maior votação.
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§ 3º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores,
remanescer em segundo lugar mais de um candidato
com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.
§ 4º A eleição do Presidente importará a do can didato a Vice-Presidente com ele registrado, o mesmo se aplicando à eleição de Governador.
....................................................................................
Art. 63. Qualquer partido pode reclamar ao Juiz
Eleitoral, no prazo de cinco dias, da nomeação da
Mesa Receptora devendo a decisão ser proferida em
48 horas.
1º Da decisão do Juiz Eleitoral caberá recurso
para o Tribunal Regional, interposto dentro de três
dias, devendo ser resolvido em igual prazo.
2º Não podem ser nomeados presidentes e me sários os menores de dezoito anos.
Art. 64. É vedada a par ti ci pa ção de parentes em
qualquer grau ou de servidores da mesma repartição
pública ou empresa privada na mesma Mesa, Turma
ou Junta Eleitoral.
Da fiscalização das Eleições
Art. 65. A escolha de fiscais e delegados, pelos
partidos ou coligações, não poderá recair em menor
de dezoito anos ou em quem por nomeação do Juiz
Eleitoral, já faça parte de Mesa Receptora.
1º O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar
mais de uma Seção Ele i to ral, no mes mo lo cal de vo tação.
2º As credenciais de fiscais e delegados serão
expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coligações.
3º Para efeito do disposto no parágrafo anterior,
o presidente do partido ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das
pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fis cais e delegados.
Art. 66. Os par ti dos e co li ga ções po de rão fis ca lizar todas as fases do processo de votação e apuração das ele i ções, in clu si ve o pre en chi men to dos bo letins de urna e o processamento eletrônico da totalização dos resultados, sendo-lhes garantido o conhecimento antecipado dos programas de computador a
serem usados.
1º No prazo de cinco dias, a contar do conhecimento dos programas de computador a que se refere
este artigo, o partido ou coligação poderá apresentar
impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral.
2º Os partidos concorrentes ao pleito poderão
constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e
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totalização dos resultados, contratando, inclusive,
empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente,
os programas de computador e, simultaneamente,os
mesmos dados alimentadores do sistema oficial de
apuração e totalização.
Art. 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer
aos partidos ou coligações, no momento da entrega
ao Juiz Encar re ga do, có pi as dos da dos do pro ces samen to par ci al de cada dia, con ti dos em meio mag né tico.
Art. 68. O boletim de urna, segundo modelo
aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os
nomes e os números dos candidatos nela votados.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O projeto será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Há oradores inscritos.
Concedo a pa la vra ao no bre Se na dor Tas so Ro sado, primeiro orador inscrito.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. TASSO ROSADO (PMDB – RN. Pronuncia o seguinte discurso) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Se na do res, após os fe ri a dos da Se ma na San ta, re tornando a esta Casa como representante do Rio Grande do Norte, diante dos fatos que vêm ocorrendo ultimamente, do conhecimento de toda a Nação, não
posso deixar de manifestar meu estímulo a um homem público da melhor estirpe, que tan to hon ra o seu
Esta do, ou me lhor, o nos so Esta do, e o pró prio Bra sil.
Refiro-me, com a maior satisfação, ao Ministro
Fernando Bezerra, da Integração Nacional, que, antes de ser Mi nis tro, per ten ceu e per ten ce a esta Casa.
Na verdade, o Senador-Ministro, ou Ministro-Senador, é merecedor do apoio e da solidariedade, principalmente de quem, como eu – e V. Exª, Sr.
Presidente –, conhece-o tão bem.
Nascemos no mesmo Estado, o Rio Grande do
Norte. Eu, no interior, na cidade de Mos so ró, no ve lho
oeste potiguar; ele, o Sena dor Fer nan do Luiz Gonçalves Be zer ra, Mi nis tro da Inte gra ção Na ci o nal, nas ci do
na região do Trairi, mais precisamente na cidade de
Santa Cruz, de tão belas tradições, mormente no
campo político.
Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com pós-gradua-
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ção em Engenharia Econômica e Administração de
Ne gó ci os, na Uni ver si da de de Utah, nos Esta dos Unidos, antes de tornar-se vitorioso empresário da cons trução civil, Fernando Bezerra ocupou alguns cargos
públicos, relacionados com a engenharia, no Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do Rio
Grande do Norte, do qual chegou a ser seu Diretor-Geral.
Posteriormente, depois de ser eleito Presidente
da Fe de ra ção das Indús tri as do Rio Gran de do Nor te,
exercendo mandatos sucessivos de 1970 a 1994,
chegou a ser membro do Conselho de Administração
do Banco do Nordeste do Brasil S/A, com sede em
Fortaleza, no Estado do Ceará, representando as
classes empresariais da região, de 1981 a 1990.
Depois de ter sido ele i to 1º Te sou re i ro da Con federação Nacional da Indústria, nos períodos de 1980
a 1995, elegeu-se Presidente da CNI, reelegendo-se
para novo man da to, do qual está li cen ci a do para exercer as elevadas funções de Ministro da Integração
Nacional, nomeado que foi pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Em termos de vida pública, relacionada com o
Senado Federal, o Senador Fernando Bezerra elegeu-se suplente de Senador em 1990, tendo como titular o atual Governador Garibaldi Alves Filho, do Rio
Grande do Norte, eleitos ambos para a legislatura de
1991.
Com a primeira eleição do Governador Garibaldi Filho, em 1994, o suplente de Senador Fernando
Bezerra assumiu a titularidade, em dezembro de
1994. Terminando o mandato, Fer nan do Be zer ra submeteu-se ao veredicto popular em 1998, reelegendo-se Senador, por larga margem de votos, ou seja,
52,34% dos votos válidos, tendo como companheiros
de chapa, na 1ª e 2ª suplências, o hoje Prefeito de
Parnamirim, Agnelo Alves, e o orador que ocupa, no
momento, esta tribuna, respectivamente.
Aqui, nesta Casa, o Senador Fernando Bezerra
foi titular de várias Comissões técnicas, chegando a
ocupar a Vice-Presidência de 1997 a 1998 e a liderança do Governo em 1999.
Em se gui da, foi no me a do Mi nis tro da Inte gra ção
Nacional pelo Senhor Presidente da República, cujo
cargo vem exercendo com a competência que o caracteriza e com a dignidade que lhe é uma constante.
Valeu, portanto, a confiança, em boa hora, nele depositada.
Ressalte-se, nesta oportunidade, o fato de o Mi nistro Fernando Bezerra, após a sindicância que
mandou proceder nas Superintendências da Amazô-
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nia e do Nordeste, Sudam e Sudene, haver comunicado ao Senhor Presidente da República e ao Brasil
que os culpados que viessem a ser alcançados seriam punidos e as duas Superintendências seriam reformuladas, substituídas por agências de fomento e
desenvolvimento modernas, enxutas e cumpridoras
de seus deveres, indo ao encontro dos legítimos anseios e da confiança do povo brasileiro.
O Brasil é testemunha, realmente, de que, com
essa ação que o Ministro empreendeu, os culpados
de denegrir a imagem da Sudene e da Sudam já estão sendo entregues à Justiça, para que respondam
pelos seus delitos.
Por tudo isso, exaltando os mé ri tos, a fir me za de
caráter, o tirocínio administrativo, a honestidade e a
disposição de luta do Mi nis tro Fer nan do Be zer ra, aqui
me encontro para solicitar desta Casa o apoio ao Ministro, para que S. Exª possa realizar o grande trabalho que tem para com o País.
Gostaria de encerrar as minhas palavras com
um pensamento do próprio Ministro. S. Exª afirmava
categoricamente que jamais seria o coveiro da Sudene ou da Sudam, mas, sim, o construtor de um novo
Bra sil, ele van do à ca te go ria de re giões de sen vol vi das
o Norte e o Nordeste brasileiro. Então, nós, nordestinos e nortistas, devemos ter confiança, coragem e
dar ao Mi nis tro, nes ta hora, o apo io que S. Exª pre ci sa
para realizar esse grande trabalho em prol do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Por ces são do Senador Francelino Pereira, concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB AC. Pronuncia
as
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, na última terça-feira, tivemos a oportunidade de participar de reunião coletiva das Comissões
de Assuntos Econômicos, de Fiscalização e Controle
e de Serviços de Infra-estrutura do Senado Federal,
que, na forma regimental, promoveram uma audiência conjunta para ouvir a exposição do Ministro da
Integração Nacional, Senador Fernando Bezerra, a
respeito da sua proposta de extinção da Sudam e da
Sudene.
Como era es pe ra do, o Mi nis tro Fer nan do Be zerra foi bastante elucidativo e claro na avaliação do desempenho de ambas as agências de desenvolvimento regional, que tão assinalados serviços prestaram
às res pec ti vas re giões, nos úl ti mos 40 anos. Co nhe ço
a Sudam mais de perto, inclusive por minha condição
de ama zô ni da; sua con tri bu i ção foi de ci si va para a implan ta ção de vá ri os pro je tos no se tor in dus tri al, no se-
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tor agropecuário, no setor de serviços e até mesmo
na infra-estrutura da Região, criando milhares e milhares de empregos e gerando renda para o seu desenvolvimento econômico e social.
De igual modo, a Sudene, nos seus mais de 40
anos de atividade, construiu uma expressiva folha de
serviços, na promoção do desenvolvimento do Nordeste, ajudando a implantar milhares de projetos nos
setores industrial, agropecuário e de serviços, bem
como nas ações governamentais daquela região, tão
carente, pro mo ven do tam bém a cri a ção de em pre gos
e favorecendo a arrecadação de tributos para promover o desenvolvimento dos Estados que a integram.
As distorções verificadas na implementação da
lei de incentivos fiscais, sobretudo no que tange ao
seu art. 9º, levaram o Ministro Fernando Bezerra, depo is de acu ra dos es tu dos com a sua equi pe téc ni ca, a
encaminhar à apreciação do Senhor Presidente da
República uma nova formulação para a Sudam e a
Sudene.
No citado depoimento, S. Exª traçou o perfil das
duas agências de desenvolvimento a serem criadas
para substituir os organismos hoje existentes. Também teve a opor tu ni da de de es cla re cer algumas dúvidas, suscitadas na ocasião pelos Senadores in tegrantes das três comissões técnicas do Senado Federal, a que me referi anteriormente.
Respondendo a uma questão por mim formulada, o Mi nis tro Fer nan do Be zer ra in for mou que, provavelmente, aquelas mudanças serão encaminhadas
pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, sob a forma de projeto de lei, permitindo aos De putados e Senadores discutir, com maior profundidade, a substituição da Sudam e Sudene por organismos mais condizentes com a realidade econômica e
social que o nosso País está vivendo. Desmentiu, as sim, in for ma ções no sen ti do de que tudo se fa ria atra vés de medida provisória, o que, a meu ver, é altamente positivo.
Sim, porque a apresentação de projeto de lei é
mais adequada e mais democrática, pois a medida
provisória, como disse em ocasião anterior, após a
sua publicação no Diário Oficial, começa a gerar
efeitos, e já estaria pro mo ven do a ex tin ção da Su dam
e da Sudene. Seria uma situação extremamente séria, vedar aos Parlamentares a oportunidade de uma
apreciação mais aprofundada da questão.
Portanto, espero que a intenção anunciada pelo
Ministro Fernando Bezerra às três Comissões do Sena do Fe de ral seja aca ta da pelo Se nhor Pre si den te da
República; que Sua Excelência não o faça por meio
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de medida provisória e, sim, de projeto de lei, a ser
amplamente discutido e, só então, aprovado pelo
Congresso Nacional.
Acredito, Sr. Presidente, que a atual política de
incentivos fiscais tenha gerado efeitos positivos, promovendo o desenvolvimento de duas regiões onde
existem, realmente, carências reconhecidas. Neste
momento, entretanto, há necessidade de fazer-se
dela uma ava li a ção mais con cre ta. Cito as dis cus sões
em torno do atual art. 9º da Lei de Incentivos Fiscais,
que tem contribuído para várias distorções na aplicação dessas políticas: são projetos iniciados, mas não
concluídos; são desvios de recursos por parte de alguns empresários; são comissões que as empresas
do Sul cobram sobre aquelas propostas de investimentos de incentivos fiscais e assim por diante.
Há, portanto, a necessidade de uma reformulação ge ral na po lí ti ca de in cen ti vos fis ca is exis ten te em
nosso País. Sem isso, não poderemos acabar, de
uma vez por todas, com a corrupção que a imprensa
vem denunciando ultimamente, com coisas como
essa in con ce bí vel co bran ça de ágio so bre a li be ra ção
de recursos provenientes dos incentivos fiscais.
O Senador Tasso Rosado acabou de fazer um
pronunciamento a respeito da atuação do Ministro
Fernando Bezerra, por quem temos a maior consideração e o maior respeito, ressaltando a seriedade
com que S. Exª vem conduzindo o Ministério da Integração Nacional. Aproveito o ensejo para salientar
que espero que a opção proposta por S. Exª, a mudan ça atra vés de pro je to de lei, seja aco lhi da pelo Se nhor Presidente da República e sua equipe econômica, e depois – submetida à apreciação do Congresso
Nacional – aqui tramite regularmente, por um prazo
razoável, e receba uma avaliação mais pre ci sa e mais
aprofundada por parte dos integrantes da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal.
O Sr. Tasso Rosado (PMDB – RN) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR – Com muito prazer
concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Tas so Ro sa do (PMDB – RN) – V. Exª deve
ter observado que no meu pronunciamento fiz mais
ou menos uma biografia, uma retrospectiva da atuação do Ministro Fernando Bezerra. Do que foi dito,
deve-se observar um detalhe: em todas as posições
que ocu pou, S. Exª nun ca che gou por cima. Em to das
as áreas em que atuou, foi conquistando espaços em
função da sua competência, da sua capacidade, da
sua in te gri da de e, aci ma de tudo, da sua ho nes ti da de.
Todos sabemos que se vive um mo men to di fí cil no Mi-
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nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, um mo men to em que
é preciso levar a cabo duas missões – e são duas
missões difíceis, não são fá ce is. Uma de las é ex tir par
a corrupção existente em dois órgãos sem perder o
ho ri zon te do de sen vol vi men to, do pro gres so que re almente essas duas agências promovem em nossas
regiões. O que me tranqüiliza e o que deve tranqüilizar todo o povo nor des ti no é que essa ta re fa foi en tre gue a um ho mem re al men te com pe ten te e ca pa ci ta do
e que, tenho certeza, desincumbir-se-á com brilho –
digo isso em razão de todos os sucessos que S. Exª
obteve na vida. Esse talvez seja o maior desafio que
Fernando Bezerra irá enfrentar, mas tenho a convicção de que sa i rá vi to ri o so e o gran de be ne fi ciá rio será
o povo brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Eu é
que agradeço a honrosa participação de V. Exª no
modesto pronunciamento que estou proferindo hoje
da tribuna do Senado Federal.
O Sr. Carlos Wilson (Bloco/PPS – PE) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Ouço
V. Exª com prazer.
O Sr. Carlos Wilson (Bloco/PPS – PE) – Senador Na bor Jú ni or, V. Exª vem à tri bu na nes ta sex ta-fe i ra trazendo um assunto da maior importância. Nós,
representantes do Norte e do Nordeste, estamos angustiados com esse anúncio de extinção da Sudam e
da Sudene, pois reconhecemos – o povo daquela região mais ainda – a importância desses dois órgãos.
Para que V. Exª tenha idéia: a Sudene propiciou, nes ses quarenta anos, mais de cinco milhões de empregos na região, o que já demonstra a sua importância.
No entanto, há irregularidades – que são verdadeiras
– e há corrupção.Inclusive, V. Exª, com muita propriedade, tocou no assunto, mostrando que ela vem por
conta da política de incentivos que não foi fiscalizada
pelo Governo. Há o problema do art. 9º e das comissões de 40%, que fo ram de nun ci a das aqui pelo Se nador Jader Barbalho na semana passada. Ao ser implantado um projeto, o empresário tinha que pagar
40% para tocá-lo, o que demonstra que o projeto já
nascia com a possibilidade de não existir. As irregularidades e a corrupção têm que ser punidas com rigor,
como V. Exª tem solicitado. Agora, daí até se pensar
em extinguir a Sudene e a Sudam existe uma distância mu i to gran de. É im por tan te que esse as sun to seja
debatido exaustivamente, e não seria atra vés de uma
medida provisória que poderíamos admitir a extinção
desses órgãos. Eu estava ouvindo o nosso colega
Tasso Rosado falar sobre o Ministro, nosso compa-
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nheiro e amigo, Senador Fernando Bezerra. Concordo com S. Exª: a nossa sor te é que Fer nan do Be zer ra
é o Ministro. Conhecendo como conhecemos a sua
seriedade, a sua integridade, tenho certeza de que
S. Exª não vai ser açodado. Sei que o Ministro está
muito angustiado, querendo sanear a Sudene, sanear a Sudam, mas S. Exª sabe que esse saneamento
não passa pelo açodamento. Como foi dito pelo Se nador Tasso Rosado, quem conhece o Ministro
sabe que S. Exª não quer ser amanhã responsabilizado pela extinção desses órgãos e chamado de coveiro da Região Norte e da Região Nordeste. Como
empresário bem sucedido, o Ministro sabe da importância da Sudam e sabe da importância da Sudene
para o Nor te e para o Nor des te. Fico tran qüi lo por que,
conhecendo de perto Fernando Bezerra, a sua hones ti da de, a sua com pe tên cia, sei que S. Exª vai en vi ar a este Con gres so um pro je to de lei para que pos sa mos discutir democraticamente os destinos dessas
instituições. Quero, mais uma vez, parabenizar V.
Exª, que sempre com muita correção vem à tribuna
trazer assuntos da maior importância. Agradeço pelo
aparte concedido.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Senador Carlos Wilson, concordo inteiramente com as ob servações que V. Exª acaba de fazer em seu aparte,
as quais, com muita honra, insiro no meu pronunciamento. V. Exª tem inteira razão!
Tan to a Su dam quan to a Su de ne, como eu dis se
há pou co, de ram uma con tri bu i ção de ci si va para o desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, criando
empregos e renda – milhões de empregos, como V. Exª
acaba de afirmar. No entanto, reconhecemos que há
distorções nessa política de incentivos fiscais; todas
nor mas pre ci sam ser atu a li za das, de tem pos em tem pos; o Código Pe nal, o Có di go Ci vil, o Có di go Co mer ci al, to das es sas leis bá si cas que for mam a es tru tu ra
jurídica do nosso país, e a própria Constituição Federal, estão sempre sendo emendadas, passando
por al te ra ções. Da mes ma for ma, a po lí ti ca de in cen tivos fiscais no Brasil, criada a partir da proposta de
Celso Fur ta do, du ran te o Governo do Presidente Jus celino Kubitschek, também precisa ser atualizada,
para adequar-se à nossa realidade, para não continuar sendo utilizada de maneira irregular, de maneira, às vezes, até criminosa, por segmentos econômicos do nosso País.
O Se na dor Ja der Bar ba lho ou tro dia teve a opor tunidade de dizer, a imprensa tem divulgado exaustivamente e o próprio Se na dor Car los Wil son aca ba de
reconhecer, que empresários que têm direitos a in-

ABRIL 2001
Abril de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

centivos fiscais – descontam 18% no imposto que de veriam pagar à União – aplicam recursos em projetos
que estão sendo implantados com incentivos da Sudam e da Sudene, mas cobram 20%, 30%, 40% de
ágio sobre essas aplicações, inviabilizando, assim, a
implantação dos projetos. Deve-se a esse fato a
não-conclusão de inú me ros pro je tos, Senador Carlos
Wilson.
Portanto, como disse o Ministro Fernando Bezerra às comissões do Senado Federal, há necessidade de reformular-se a política de incentivos fiscais
no País, de molde a vedar, de uma vez por todas, es sas vál vu las, que são uti li za das, de ma ne i ra ir re gu lar,
por alguns segmentos empresariais.
Mas queria, Senador Carlos Wilson, tranqüilizar
V. Exª: o Ministro Fernando Bezerra chegou a declarar, na re u nião das três co mis sões téc ni cas, que as si glas Su dam e Su de ne po de ri am con ti nu ar. O que é in dispensável é promover uma reformulação da política
de incentivos fiscais, sobretudo daquele art. 9º, que
dá margem a esse tipo de fraude – cometida com recur sos da União, com re cur sos do Impos to de Ren da,
que deveriam ser recolhidos aos cofres do Governo
Federal.
Concluo, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
reiterando minha apreciação quanto à mane i ra po si tiva que cercou a vinda do Ministro Fernando Bezerra
às Comissões de Assuntos Econômicos, de Infra-estrutura e Fiscalização e Controle, na última terça-feira, e augurando que, daqui para a frente, tenhamos
instrumentos legais capazes de atualizar e melhorar,
efetivamente, a política de incentivos fiscais.
Estaremos, desta forma, promovendo o real de senvolvimento econômico e social da Amazônia e do
Nordeste brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Por per mu ta com o Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, con ce do a
palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos, por
20 minutos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, infelizmente transcorreu uma semana turbulenta nesta
Casa, acabando por predominarem na mídia acontecimentos que ocuparam praticamente todo o tempo
deste Plenário, deixando o nosso País, as pessoas
que costumam acompanhar o desenrolar das ações
no ple ná rio do Se na do Fe de ral, a po pu la ção dos nos sos Esta dos, os nos sos ele i to res, sem a opor tu ni da de
de verem debatidos aqui temas importantes, de
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acompanharem as ações importantes que ocorrem
no âmbito dos Ministérios, as decisões político-administrativas do nosso País, que acabaram por serem
consideradas ações menores, permanecendo em se gundo plano. Assim, a pro pa la da agen da positiva, Sr.
Presidente, os fatos concretos que efetivamente pro mo vem as trans for ma ções ne ces sá ri as à vida da nos sa população, deixou de ser efetivamente debatida.
Durante grande parte do nosso mandato aqui
nesta Casa, mas também durante um grande período
em que fui Deputado Federal, representando o nosso
Estado, eu, o Senador Carlos Patrocínio e o Senador
Leomar de Melo Quintanilha, juntamente com a nossa Ban ca da, em pre en de mos uma luta pela cri a ção da
Universidade Federal do Tocantins. E obtivemos êxito, Sr. Presidente e meus nobres Pares. Ainda no ano
pas sa do, em uma vi si ta his tó ri ca ao Esta do do To can tins, o Presidente Fernando Henrique Cardoso assinou o en vio de pro je to de lei, apro va do por esta Casa,
criando a Universidade Federal do Tocantins.
É claro que aquilo foi apenas o início de uma
etapa importante, de um processo importante de implantação da Universidade Federal do Tocantins. A
partir de en tão, com to das as co me mo ra ções por par te dos nos sos es tu dan tes, da nos sa co mu ni da de acadêmica e da própria população de todo o Estado do
Tocantins, veio um processo de preocupação tendo
em vista a atual Universidade Estadual do Tocantins,
mantida pelo esforço do governo estadual e dos própri os es tu dan tes du ran te pra ti ca men te doze anos. Ela
foi concebida e implantada em um modelo multicampi, espalhada por vários centros acadêmicos no nosso Estado, transformando-se em uma grande conquista da nossa população. Afinal de contas, professores, por exemplo, da região do Bico do Papagaio,
na cidade de Tocantinópolis, tiveram a oportunidade
de te rem ali im plan ta do um cur so de Pe da go gia. A im plantação daquele campus da Universidade Estadual
de Tocantins deu início a um processo de desenvolvimento da própria vida acadêmica de professores que
se deslocavam de pequenas outras cidades e que jamais tiveram a oportunidade de terem uma formação
no nível de ter ce i ro grau. O so nho se trans for mou em
realidade. Mas, com a criação da Universidade Federal do Tocantins, veio uma outra preocupação, qual
seja, a de que todos esses campi pudessem ser absor vi dos pela nova uni da de de en si no su pe ri or, de ensino público e gratuito: a Universidade Federal de Tocantins.
A criação da Universidade Federal do Tocantins
foi uma grande conquista, mas a absorção de toda a
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estrutura da atual Universidade Estadual de Tocantins dentro dessa nova estrutura passou a ser o gran de sonho da nossa po pu la ção. De lá para cá, Sr. Pre sidente, foram inúmeras as tratativas com o Ministro
Paulo Renato, da Educação.
A minha modesta formação se deu exatamente
na área da pedagogia. E, como educador, como professor que tem o seu registro no Ministério da Educação, posso deixar aqui o testemunho de que a maior
de to das as trans for ma ções, a ma i or de to das as con quistas das quais nos orgulharemos muito neste período recente da História brasileira terá sido o conjunto de ações de sen vol vi das em fa vor da edu ca ção nes te País exatamente pelo Ministro Paulo Renato.
O Fundef, Sr. Presidente, o investimento, a ampliação e a incorporação de milhares de alunos dentro do processo de ensino de Pri me i ro Grau, a me lhoria das condições desse processo, principalmente na
base dos Mu ni cí pi os bra si le i ros, será res pon sá vel por
uma grande mudança neste País. Sabemos que ainda são precárias as condições de ensino na grande
maioria dos Municípios brasileiros. Mas hoje está criado um modelo que permite que os prefeitos que invistam com seriedade os recursos do Fundef em ações
con jun tas com o Mi nis té rio da Edu ca ção e com os go vernos estaduais possam promover essa mudança.
Sentimos isto nas nossas visitas aos Municípios,
na realidade do dia-a-dia das pequenas cidades brasi le i ras. Por fal ta de um gran de pro je to, que con tem ple
toda a grandiosidade do território brasileiro, o Brasil
vive uma situação extremamente difícil de ser aceita
por aqueles que conhecem a realidade e o potencial
deste País. Estamos nos espremendo nas gran des cidades enquanto continuamos a assistir ao processo
de esvaziamento das pequenas cidades por falta de
grandes projetos de integração nacional.
Ainda assim, Sr. Presidente, como disse o Ministro Pa u lo Re na to, as ações de sen vol vi das pelo seu
Ministério têm operado uma grande transformação
nos Municípios brasileiros. Nesta semana, S. Exª assinou uma portaria nomeando o Professor Eurípedes
Fal cão Vi e i ra para ser o reitor pro tem po re da Uni versidade Federal do Tocantins.
O Professor Eurípedes Falcão Vieira foi Reitor
da Fundação Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, Secretário Municipal da Educação de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é Doutor em Geografia e Bacharel em Ciências Políticas e Econômicas.
Sem dúvida alguma, é um dos melhores currículos da
educação neste País.
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A comunidade acadêmica do Tocantins, a sua
representação política, comemorou a vinda desse
grande brasileiro para presidir a comissão que implan ta rá a Uni ver si da de Fe de ral do To can tins. E para a
nos sa ale gria, a con cep ção, o co nhe ci men to de ca u sa,
a cons ta ta ção da re a li da de da Uni ver si da de Esta du al
do Tocantins, concebida no modelo multicamp, como
já disse desta tribuna, sensibilizou o Professor Eu rípedes Falcão Vieira. Todos os esforços até en tão promovidos pela nossa comunidade acadêmica e pelo
Governo Estadual, como a doação de prédios, serão
o ponto de partida para o surgimento desta nova estrutura: a Universidade Federal do Tocantins. E como
foi aceito o modelo multicamp, os estudantes das diversas áreas desse ensino descentralizado estão vivendo a perspectiva de, ao passarem no vestibular,
terem as se gu ra da a sua in cor po ra ção à nova es tru tura da Universidade Federal do Tocantins, podendo
terminar a sua formação acadêmica e receber o seu
diploma. Todos os trabalhos, estudos e atos jurídicos
destinados à absorção da Universidade Estadual do
Tocantins pela Universidade Federal do Tocantins se rão pra ti ca dos pela co mis são pre si di da pelo re i tor pro
tempore, contemplando as atividades acadêmicas
do modelo multicamp.
Esse é um avanço extraordinário para o nosso
Estado. É difícil trazer para este plenário o reconhecimen to dos nos sos es tu dan tes e pro fes so res, a ale gria
da nossa co mu ni da de em ver a nossa condição de to can ti nen ses re a fir ma da no re co nhe ci men to des se ato
assinado pelo Ministro da Educação, que há de ser
comemorado por nós, representantes do Tocantins,
nesta Casa.
Sr. Presidente, reconhecemos as ações do Presidente da República, do Ministro Paulo Renato, des ta Casa, que aprovou o projeto, dos Srs. Senadores,
que incentivaram a luta pela criação da Universidade,
e dos vários Deputados Federais que foram relatores
nas diversas comissões.
Quero registrar, também, que, nesta semana,
uma importante etapa da usina Luiz Eduardo Magalhães foi concluída. Em outubro, o grande lago será
formado, em função da conclusão definitiva das demais etapas. Assim, há possibilidade de as águas do
Rio Tocantins, ainda este ano, gerarem a energia que
será consumida também em Brasília, tendo em vista
a participação da CEB nesse processo.
Portanto, ocorreram dois fatos marcantes na
quarta-feira e na quinta-feira desta semana, datas
históricas para o processo de desenvolvimento do
nosso Estado: uma grande marca na área da educa-
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ção e um grande fato ocorrido na área da geração de
energia elétrica, da irrigação, do uso múltiplo das
águas, do desenvolvimento dos potencial hídrico e
energético do nosso Estado.
Sr. Pre si den te, com a ex pec ta ti va de de ba ter esses temas, de ver ocorrer uma melhor ocupação do
território nacional, fruto das discussões e das ações
desta Casa, que vim para o Senado da República.
Tendo tido muito cedo a oportunidade de ser Líder de
partido na Câmara dos Deputados, por diversas vezes ouvi de prefeitos e Deputados: ”Eduardo, que experiência rica, que oportunidade extraordinária terá
você, que foi o primeiro prefeito eleito de Palmas, de
estar no Senado Federal, de conviver com os demais
Senadores representantes dos diversos Estados, de
pro pa lar da tri bu na o po ten ci al do nos so To can tins, de
levar o nosso otimismo com este Brasil“.
Mes mo atra ves san do esta crise circunstancial e
momentânea, não perco o otimismo, não deixo de ver
este Brasil novo que surge não só no Tocantins, mas
em toda a Região Norte, este grande Brasil das Tordesilhas que ainda não foi por nós descoberto. Não
per co a mi nha mo ti va ção. Nós, os in te gran tes, os ato res, os promotores da nossa agenda positiva, não po demos sentir-nos encurralados ou cerceados na nos sa motivação, perdendo espaço para os acontecimentos negativos. Não! Este plenário tem que ser o
centro do debate nacional, da nossa agenda positiva,
de todas conquistas que sabemos que ocorrerão no
nosso Estado, na nossa Região, neste grande País.
Passei a semana inteira aguardando uma oportunidade de vir a esta Tribuna debater os acontecimen tos des ta se ma na his tó ri ca para o To can tins, uma
semana triste para a opinião pública devido aos fatos
ocorridos nesta Casa e no cenário da política nacional. Po rém, como dis se, te nho a mais fir ma con vic ção
de que são fa tos cir cuns tan ci a is, que, mu i to em bre ve,
farão apenas parte dos Anais da Casa, pois não se
transformarão em impedimento, em atravancamento
do processo do desenvolvimento desta Nação.
É por isso, Sr. Presidente, que cumpro a minha
obrigação de trazer a esta tribuna o meu sentimento
de orgulho por representar o meu Estado no Senado
da República, por conviver com os maiores talentos
desta Nação que representam os demais Estados,
por não perder a minha fé e o meu otimismo na responsabilidade do Senado Federal e do Congresso
Nacional na representação dos interesses da nossa
população. Essa é uma responsabilidade que repousa so bre to dos nós, por que não te mos o di re i to, ten do
em vista as responsabilidades delegadas por nossa

559
Sábado 21 06719

população, de diminuir o nosso entusiasmo, de dispersarmos as nossas forças em função das causas
me no res. A nos sa ca u sa ma i or é a re pre sen ta ção po lítica, que há de ser motivo de orgulho para aquele
que recebe essa delegação. Não perco a motivação,
a fé e a esperança no meu País, nos meus companheiros de representação política e na atividade política. Afinal de contas, tendo vindo da área da educação, tendo um diploma de professor, poderia estar
numa posição mais cômoda de simplesmente pro ceder a uma análise do quadro político, de ser mais um
crí ti co da si tu a ção e de re pou sar na con di ção ina ta cável de um educador que, com tristeza, constata os fa tos e divide as suas decepções e suas opiniões com
relação a eles.
Entretanto, Sr. Presidente, estando na vida pública, fazendo parte do processo, todos pagamos o
pre ço; te mos o ônus e igual men te a res pon sa bi li da de.
Assim, não pos so de i xar de di vi dir, com este Ple ná rio,
a minha satisfação pelas conquistas anunciadas, du rante essa se ma na, para o meu Esta do – e aqui lo que
beneficia o meu Estado é bom para o Brasil.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente, antes de encerrar o meu pronunciamento, ouço, com muita satisfação, o Senador
Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, interrompo seu pronunciamento porque a luta de V. Exª e dos seus Colegas de
Senado em favor do Estado de Tocantins é um fato
mais do que comprovado pelos seus conterrâneos e
por todo o País. V. Exª re pre sen ta o Esta do mais novo
da Federação brasileira, o Estado que reivindicava
uma uni ver si da de, já que to dos os ou tros pos su em as
suas universidades. Se o caminho para o desenvolvimento de um País é a educação, dizia V. Exª, peço a
esta Casa que nos ajude, porque queremos realizar o
sonho que outros Estados já concretizaram: ter uma
universidade federal. Agora, estamos vendo os esforços do Estado do Tocantins serem concretizados,
pois V. Exª anuncia essa e outras conquistas neste
momento em que o País e o Senado vivem um momento delicado, mas, ao mesmo tempo, esta Casa dá
uma demonstração de que não podemos desanimar
em nos sa luta e em nos so tra ba lho. Di an te des sa con quista, V. Exª acredita que as desigualdades sociais
vão di mi nu ir, que o Bra sil tem po ten ci a li da de e, por tanto, pode ser um País mais justo, mais humano. V. Exª
fala como se fosse um professor, que o foi, que atual-
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mente está cumprindo uma grande mis são na po lí ti ca
– e V. Exª tem desempenhado esse seu trabalho.
Tam bém sou des ses que acre di ta que a nos sa de mo cracia está amadurecida, a cidadania está–se desenvolvendo, os acontecimentos vividos pelo Senado,
por mais tristes e lamentáveis que sejam, demonstram que o exercício da cidadania está melhorando,
que a sociedade está participando e que o Senado
quer fa zer jus ti ça e está cum prin do a sua mis são, por que está sensível e pro cu ran do in ves ti gar e apu rar. Mas
desejei aparteá-lo pelo entusiasmo com que V. Exª
acredita e fala em nome do seu Estado e, por conseqüência, do Brasil.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agradeço e incorporo o aparte do Senador Ra mez Te bet, re pre sen tan te do glo ri o so Esta do do Mato
Grosso do Sul e Presidente do Conselho de Ética
desta Casa. A participação de V. Exª em meu pronunciamento causa-me muito orgulho.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que não há
nada melhor do que contemplar o rosto dessas crianças que es tão as sen ta das na galeria, cer ta men te vindas de uma das escolas públicas do Distrito Federal,
que nos dão a alegria de refletir desta tribuna a esperança que temos neste País. Está espelhada no rosto
des sas cri an ças, no sor ri so, na in ge nu i da de, mas acima de tudo, no futuro das mesmas, a minha esperança no meu Tocantins e no nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Siqueira Campos, o Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em re cen te en trevista à repórter Suely Caldas, de O Estado de
S.Paulo, o Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Edward Amadeo, forneceu um
dado que nos permite dimensionar a importância
para a produtividade do trabalho da universalização
do acesso à educação, sobretudo ao nível técnico ou
secundário. Disse Amadeo que, como regra, um ano
a menos de educação de um presidente de empresa
co mer ci al é mais do que com pen sa do para o su ces so
dos negócios por um ano a mais de escolaridade de
um único vendedor.
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Em nosso contexto histórico e econômico, no
qual se faz necessária urgentemente a retomada do
desenvolvimento do País para saudar nossa gigantesca dívida social, essa informação deve servir-nos
de bússola. A nós, administradores da coisa pública,
para nos apontar a direção a seguir na aplicação dos
recursos governamentais, aos gerentes da empresa,
ou gerentes de empresas comprometidos com a melhoria das con di ções de vida do nos so povo na apli ca ção dos seus próprios programas sociais. Isso é, precisamente, o que se faz por meio do chamado Sistema S, constituído pelos serviços nacionais de apren dizagem industrial (Senais), comerciais (Senacs),
dos transportes (Senats), da agricultura (Senares) e
das pequenas e médias empresas (Sebraes).
Apesar da vantagens do financiamento garantido por encargos legais sobre a folha de pagamento
das empresas e da administração dos recursos pelas
próprias associações patronais, o Sistema S é insufici en te para aten der à de man da dos tra ba lha do res por
cursos de qualificação. E é insuficiente também para
atender à demanda das empresas por trabalhadores
especializados.
Esse fato pode ser constatado pela le i tu ra da reportagem de Rafael Ribella, em O Estado de S. Paulo, publicado em 4 de fevereiro deste ano. Ficamos
sabendo, por meio dessa matéria jornalística, que a
pequena retomada da atividade econômica experimentada agora pelo País já é bastante para fazer-se
sentir a carência em alguns setores da economia de
trabalhadores capacitados e especializados. Os que
exis tem, se não che gam a ser dis pu ta dos li te ral men te
aos tapas pelas empresas, o são à base de um dos
mais básicos instrumentos do mercado: o oferecimento de salários e vantagens maiores.
As áreas das telecomunicações e da hotelaria
são exemplos notáveis de atividades nas quais trabalhadores com boa formação e experiência estão encontrando excelentes oportunidades de colocação.
Com a provável generalização, por todas as áreas de
ati vi da de, dos efe i tos da con so li da ção da es ta bi li da de
econômica, a tendência será certamente de uma de manda crescente de bons técnicos por parte das em presas e, conseqüentemente, de bons cursos técnicos profissionalizantes, por parte dos trabalhadores.
São essas perspectivas que me trouxeram hoje
a esta tribuna para saudar a próxima inauguração,
prevista para maio, das instalações do Ser vi ço Na ci onal de Aprendizagem Comercial (Senac) de Palmas,
capital do meu Estado. Dia 7 de fevereiro, o Presidente da Federação do Comércio de Tocantins, Dr. Ânge -
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lo Agnolim, convidou a imprensa e pessoas notáveis
do Estado para uma visita às obras do prédio, que se
encontra em fase de acabamento.
So men te nas obras ci vis fo ram in ves ti men tos de
R$2,8 mi lhões, e mais R$2,2 mi lhões fo ram apli ca dos
na compra e na instalação dos equipamentos ne cessários às atividades de treinamento, perfazendo um
total de R$5 milhões, financiados por recursos do Se nac nacional. Com 3.640m², a sede do Senac em
Palmas será, quan do es ti ver pron ta e fun ci o nan do, a
ma i or do Bra sil, com ca pa ci da de para aten der a cer ca
de 15 mil pessoas a cada ano, em cursos de curta,
média ou longa duração.
O início do funcionamento da nova sede do Senac de Palmas implicará também, e de maneira ime diata, na contratação de um número significativo de
instrutores, o que por si só já representa um bom incremento na oferta de postos de trabalho para trabalhadores qualificados em nosso Estado – quem sabe
capaz de atrair mão-de-obra de qualidade que se encontra desocupada nos grande centros urbanos do
País. Mais importante, porém, é a ca pa ci da de de mul tiplicação dos ganhos sociais e econômicos que a
qualificação profissional dos nossos trabalhadores
trará para o Tocantins.
Multiplicação, é certo, da massa salarial, mas,
também, da atividade econômica em geral, pois muitos empresários mais estarão dispostos a investir no
Tocantins, quando o Estado dispuser de uma massa
crítica de trabalhadores qualificados e de uma garantia de permanente reciclagem. Mais emprego, mais
salários, mais consumo, mais investimentos: eis o ciclo virtuoso do desenvolvimento, possibilitado pela
instalação de uma nova sede do Senac em nos sa Região Centro-Oeste.
O Senac e todo o Sistema S devem receber o
nosso apoio integral. As idéias que, quando em vez,
apresentam-se neste Congresso em favor da sua extinção – sob o argumento de que oneram a folha de
pa ga men to das em pre sas e agra vam o cha ma do cus to Brasil – de vem re ce ber sem pre, dos par la men ta res
conscientes, o imediato repúdio. Não temos dúvidas
de que é em benefício de nossas próprias empresas
que reflui todo o investimento possibilitado pelos encargos sociais que sustentam o Sistema S. Ele é hoje
uma ferramentaindispensável para o desenvolvimento do País, sobretudo das regiões mais pobres e desassistidas.
O Senac de Palmas haverá de mostrar aos incrédulos o imenso potencial produtivo do Tocantins.
Quem viver verá!
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Sr. Presidente, gostaria também de compartilhar com este Plenário, que foi um dos grandes incentivadores da criação da Universidade Federal de Tocantins, que, no decorrer desta semana, houve uma
audiência entre o Governador Siqueira Campos e o
Ministro Paulo Renato, que assinou portaria nomeando o reitor pro tempore da Universidade Federal de
Tocantins. O novo reitor de ve rá se guir, no pró xi mo domingo, para o Estado de Tocantins, com uma delegação de no tá ve is do Mi nis té rio da Edu ca ção para fa zer
todos os estudos e implantar definitivamente a Universidade Federal do nosso Estado, que já tem vestibular previsto para o mês de julho.
O Sr. Ministro comprometeu-se a encaminhar
medida provisória ao Congresso Nacional para admissão de funcionários – muitos deles já trabalhando
na Unitins – até que seja instituído o concurso, conforme estabelece dispositivo legal. Gostaria de pedir
a S. Exª que verificasse com toda boa vontade a pos si bi li da de de que o sis te ma mul ti cam pi da Uni tins possa ser preservado, possibilitando que todas as unidades espalhadas pelas diversas cidades do Tocantins
sejam incluídas na Universidade Federal de Tocantins. Isso representará uma grande conquista dos
membros representantes do Tocantins no Congresso
Nacional, do Governador Siqueira Campos e, sobretudo, da juventude do meu querido Estado.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Concedo o aparte, com muito orgulho, ao nobre Senador Eduardo Siqueira Campos.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Senador Carlos Patrocínio, acompanho com muita
atenção o pronunciamento de V. Exª, que traz a esta
Casa e à opinião pública nacional a in for ma ção so bre
a inauguração da unidade do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial – Senac, na cidade de Palmas. Veja V. Exª o quanto vem ocorrendo em nosso
Estado. Acabei de deixar a tribuna, quando também
abordei a no me a ção do re i tor pro tem po re, Professor
Eurípedes Falcão Vi e i ra, para a Uni ver si da de Fe de ral
de Tocantins, por ato assinado esta semana pelo Ministro Paulo Renato. V. Exª anuncia, agora, o início
das ati vi da des da Esco la do Se nac em Pal mas. E este
ano ainda a Escola Técnica Federal, cuja construção
teve início quando eu era prefeito da nossa Capital,
também inicia as suas atividades. É um conjunto de
ações que nos enche de alegria e orgulho com relação à nossa Capital e ao nosso Estado. Quanto à nome a ção do re i tor pro tem po re, é um ho mem de vas ta
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experiência, já que foi reitor da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul e Secretário de Educação do
Mu ni cí pio de Por to Ale gre. O Pro fes sor Eu rí pe des estará em To can tins na pró xi ma ter ça-fe i ra, quan do terá
oportunidade de ter contato com as nossas autoridades e com a própria opinião pública, e já anunciou
preliminarmente que, como Presidente da Comissão
de Implan ta ção da Uni ver si da de Fe de ral, cons ta tou a
realidade existente no Estado do modelo multicampi,
que adotará como ponto de par ti da para seu tra ba lho.
Isso nos permite di zer, pe los con ta tos re a li za dos com
o Professor Eurípedes, que o campus de Araguaína,
Porto Nacional, Gurupi, ou seja esse modelo multicam pi, se rão pre ser va dos. Essa é a sua luta, Se na dor
Carlos Patrocínio, a luta que V. Exª empreendeu aqui
no plenário da Casa durante tantos anos e que é reconhecido pela nossa população como um dos agen tes mais importantes da criação da Universidade Fede ral de To can tins, des sa nos sa con quis ta. Po de mos
tranqüilizar a nossa comunidade acadêmica: o aproveitamento dos professores nesse interregno até a
realização do concurso público também é uma realidade; a possibilidade de convênio entre o MEC e o
Governo do Estado do Tocantins, utilizando as instala ções e todo o com ple xo já exis ten te da atu al Uni tins,
permitirá, nesse intervalo, o aproveitamento de todos
osfuncionários e atuais professores, que até poderão
submeter-se ao concurso pú bli co, mas se rão apro ve itados por meio desse convênio. É realmente um fato
im por tan te. Pa ra be ni zo V. Exª pelas informações que
traz ao Plenário, por sua luta em prol da Universidade
Federal do Tocantins. Nós estaremos acompanhando todo o processo de implantação da Universidade
Fe de ral, te re mos con di ções de par ti ci par das au diên cias públicas e tenho certeza absoluta, Senador Carlos
Patrocínio, de que o resultado de tudo isso será mais
esta conquista, que não apenas nós mas todo o povo
do nosso Estado haveremos de comemorar.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Obrigado, eminente Senador Eduardo Siqueira Cam pos. A atuação de V. Exª tem sido fundamental para o
desenvolvimento do nosso Estado.
Esse elen co de ina u gu ra ções que V. Exª ci tou só
nos causa orgulho. Efetivamente, o nosso Estado co meça a ter a morfologia e a fisiologia também de um
verdadeiro Estado. Até então éramos um Estado na
configuração geográfica, na administração política,
mas faltava muita coisa, eminente Senador Eduardo
Si que i ra Cam pos. O To can tins vem dan do mos tras de
como se pode administrar de maneira moderna e eficiente um novo Estado. E nós estamos conseguindo
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galgar posições importantes no que diz respeito aos
indicadores econômicos e sociais, muito além de outros Estados da Federação.
Por isso toda vez que se inaugura uma unidade
educacional em nosso Estado, tenho sempre a preocupação de vir a esta tribuna para fazer referência ao
fato, mesmo porque, eminente Senador Eduardo Siqueira Campos, penso que é por meio da educação
que o nosso País vai conseguir desatar essas amarras que ainda o atrapalham muito na competição com
outras nações mais desenvolvidas.
Além do mais, eminente Senador Eduardo Siqueira, tenho a convicção absoluta de que, por intermé dio da edu ca ção, con se gui re mos nos des ven ci lhar
de fatos como esses que estão acontecendo aqui, no
Senado da República, conforme V. Exª já frisou em
seu pronunciamento nesta manhã. Acredito que somente a educação poderá de fato fazer com que o
Brasil se torne efetivamente uma grande Nação, no
contexto das maiores do Planeta.
Mu i to obri ga do pelo seu apar te, emi nen te Se nador Eduardo Siqueira Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao Senador Ademir Andrade, por vinte minutos. (Pausa.)
Eu gostaria de informar ao Plenário que o Senador Ade mir Andra de per mu tou o seu tem po com o Se nador Jefferson Péres, que estava inscrito anteriormente.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no meio de todo
esse tu mul to em que vive o Se na do da Re pú bli ca, en tendo que a mídia brasileira deixa de tratar, com mais
profundidade, uma questão que é muito mais séria,
que é muito mais grave e que traz conseqüências ex tremamente difíceis para o povo brasileiro. Refiro-me,
Sr. Presidente, à decisão do Banco Central.
Em menos de dois meses, o Banco Central aumentou a taxa anual de juros, que chegou a um valor
mínimo de 15,25% e que as sim per ma ne ceu por mais
de um ano. Em março, recentemente, o Copom aumentou em 0,5% essa taxa de juros, passando para
15,75%; e, há dois dias, o Banco Central aumentou
no va men te essa taxa de ju ros mais 0,5%, pas san do a
16,25% ao ano. Isso influi enormemente no valor da
dívida pública brasileira.
Na verdade, essa é a razão que levou a que se
jogasse fora todo o patrimônio público brasileiro, por
meio des se ne fas to pro ces so de pri va ti za ção que tem
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sido efetivado pelo Governo Fernando Henrique Car doso. Muito dessa privatização atende à política neoliberal de enfraquecimento do poder do Estado, de
fortalecimento do poder privado, do poder econômico; e, com o poder econômico, domina-se efetivamente o poder do Esta do. Essa po lí ti ca de ju ros al tos,
essa política de captação de recursos que o Governo
brasileiro faz no mercado interno é que fez com que
tudo que se vendesse neste País não servisse para
absolutamente nada.
Sr. Presidente, trago os dados e alguns termos
de comparação para que o povo brasileiro julgue o
que considero uma verdadeira irresponsabilidade da
condução do Governo Federal em relação à política
econômica.
Em ju lho de 1994, quan do o Pre si den te Fer nan do Henrique Cardoso foi Ministro da Fazenda, quando se implementou o Real, a dívida pública interna
brasileira era de R$56 bilhões. A dívida externa, naquela al tu ra – e o atu al Pre si den te da Re pú bli ca ain da
não havia sido eleito; faltavam seis meses para que
ele tomasse posse –, era de US$132 bilhões.
Naquela época, tínhamos uma reserva internacional de US$48 bilhões em caixa e tínhamos permanen te men te um sal do na ba lan ça co mer ci al da or dem
de US$1,5 bilhão/mês, o que representava US$18 bi lhões/ano até o Presidente Fernando Henrique assumir o Governo. De lá para cá, o Presidente Fernando
Henrique op tou por man ter, a qual quer cus to e a qual quer preço – não importa se sacrificando ou não o
povo bra si le i ro, o de sen vol vi men to da nos sa Na ção –,
rigorosamente em dia, o pagamento da dívida externa brasileira, pagando juros, pagando o principal e,
lamentavelmente, se endividando cada vez mais.
Ocor re que, com o Pla no Real e com o dó lar pra ticamente estabilizado, chegando a valer menos que
R$1 durante um certo período, o consumo brasileiro
evidentemente aumentou. O exportador, tendo mercado interno, optou por vender mais. As exportações
diminuíram, e as importações, por sua vez, aumentaram, porque era necessário atender à demanda para
que não houvesse inflação. Ou seja, tinha que haver
uma grande oferta de mercadorias ao povo brasileiro,
para que se gerassecompetitividade e, com isso, não
houvesse inflação.
Nessa situação, o Presidente Fernando Henrique, logo que assumiu o Governo, começou a ter dificuldade em gerar superávit na balança comercial. Ao
contrário dos anos anteriores, ao invés de superávit,
passamos a ter déficits permanentes. São seis anos
de Governo e seis anos e déficit na balança comercial.

563
Sábado 21 06723

Ora, se não temos dólares com o excesso daquilo
que vendemos, fazendo diferença entre aquilo que
compramos, o Governo não tem como pagar o serviço da dívida.
Com esse quadro, o Governo optou por uma
nova tática: estimulou a especulação financeira interna e aumentou os juros da dívida mobiliária pública
brasileira,fazendo com que o capitalinternacional, os
poupadores de outros países do mundo, da Europa,
dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão, da Ásia,
en fim, do mun do in te i ro, en con tras sem no Bra sil esse
paraíso para se ganhar dinheiro. Para aqui tra zi am os
seus re cur sos, en tre ga vam-nos ao Ban co Cen tral, em
dólar, para que a instituição continuasse pagando o
ser vi ço da dí vi da e apli ca vam es ses re a is no mer ca do
financeiro, com os quais ga nha vam 30%. Em de ter minada época, no período da crise da Ásia, há cerca de
três anos, o Governo brasileiro chegou à excrescência de pa gar 49,5% de ju ros ao ano nos tí tu los da dí vi da pública brasileira.
Ora, isso levou a dívida interna para a estratosfera. E passamos de uma dívida de R$56 bilhões, em
julho de 1994, para uma, hoje, da ordem de R$560 bi lhões. Ou seja, a dívida pública interna brasileira, nos
seis anos de Governo do Presidente Fer nan do Hen rique Cardoso, aumentou dez vezes.
Quando estávamos numa situação de extrema
dificuldade, chegando a pagar 49,5% ao ano, houve
uma descoberta de corrupção no Banco Central e o
Sr. Chico Lopes foi pego com US$1,5 milhão deposita do na sua con ta, na tu ral men te pe los es pe cu la do res
que roubaram naquela desvalorização cambial de
emergência que foi feita no Brasil. Então, foi trazido
como salvador o Sr. Armíno Fraga, que, realmente,
surpreendeu a todos nós, porque conseguiu baixar a
taxa de juro de 49,5%, quando assumiu a direção do
banco, para 15,25%, em março deste ano.
Assim, estávamos na expectativa de ver esses
juros baixarem cada vez mais, porque 15,25% ainda
significam um juro real ao ano, pago ao especulador,
que não aplica recursos no sistema produtivo, de 9%.
Como a inflação está girando em torno de 5% a 6%
anuais, esse valor ainda representa um juro absurdo
e inaceitável. No entanto, para nossa surpresa, ao invés de esse juro descer ao patamar das nações desenvolvidas do Primeiro Mundo – como nos Estados
Unidos, em que ele passou de 5% para 4,5%; como
nos países da Europa, cuja média chega a 3%; como
no Japão, onde ele chega a 0,5% ao ano –, ele voltou
a subir, passando para 15,75% e, em seguida, para
16,25%.
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O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Permite-me V. Exª um aparte?

no seu pronunciamento. Parabéns e meus cumprimentos.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Após
ouvir, com mu i ta ale gria, o meu Lí der e co le ga Ro ber to Saturnino, vou falar a respeito de como isso influi
no Orça men to Pú bli co da União e do pre ju í zo que traz
para a sociedade brasileira.
Ouço o Senador Roberto Saturnino.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Agradeço a V. Exª, Senador Saturnino, que é um dos eminen tes mem bros da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos do Se na do e que tan to tem ba ti do para que co i sas
desse tipo não ocorram. V. Exª tem toda razão.
No entanto, qual é, objetivamente, a razão dessa ação do Go ver no de Fer nan do Hen ri que Car do so?
Barrar o crescimento da economia brasileira a qualquer custo para quê? Parece que é o Governo, e não
a população, que precisa cumprir os compromissos
externos a qualquer preço, nem que para isso tenha
que enforcar e matar o povo brasileiro de necessidade, como está fazendo com essa forma de conduzir o
nos so pro ces so eco nô mi co. Esta é a pri o ri da de má xima do Governo: acima de qualquer coisa, cumprir o
compromisso do pagamento da dívida externa.
Com toda essa subserviência do Presidente ao
ca pi tal in ter na ci o nal, com toda essa bus ca de pa re cer
santinho, querido e adorado pelos dirigentes e pelo
poder econômico dos chamados países desenvolvidos do Primeiro Mundo, ao longo dos seus seis anos
e meio de Go ver no, so ma dos aos seis meses em que
foi Mi nis tro da Fa zen da, a dí vi da ex ter na bra si le i ra aumentou de US$132 bilhões para US$230 bilhões.
Que homem é esse, que capacidade administrativa é essa, que competência econômica é essa
que, em seis anos e meio de Governo, com uma inflação que em todo esse pe río do tal vez não te nha atin gido 80%, fazem multiplicar por dez a dívida pública in ternabrasileira e pra ti ca men te por dois a dí vi da ex terna, mes mo de po is de te rem sido ven di dos qua se 80%
do patrimônio nacional? O Governo vendeu as siderúr gi cas; a Vale do Rio Doce, essa com pa nhia ma ra vi lhosa, lucrativa e fantástica, a quinta empresa mundial; as ações da Pe tro bras, até atin gir a quo ta de 51% –
e não vendeu mais porque a Constituição o proíbe –;
praticamente todos os bancos públicos estaduais; to das as distribuidorasde energia estaduais; todo o sis tema telefônico, depois de anos e anos de investimentos do povo brasileiro, e, agora, quer cometer o
crime de vender as geradoras de energia – Furnas,
Chesf e Eletronorte –, fazendo barbaridades com essas negociações. Nelas, o Governo tira a parte ruim
dessas empresas e passa a boa para o capital internacional, porque não está interessado na venda para
grupos empresariais brasileiros, mas para o capital
internacional, já que isso representa a entrada de dó lares que serão usados para que continue bancando
a sua subserviência e a sua submissão ao interesse

O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Se na dor
Ademir Andrade, estou escutando V. Exª com interesse e não diria com alegria porque compartilho das
apreensões que, muitooportunamente, está trazendo
ao Senado. Quero cumprimentá-lo, porque seu o dis curso é muito adequado, per fe i to e opor tu no. A Na ção
estava esperando um descenso da taxa de juros e foi
surpreendida com dois aumentos, mas isso está na
lógica das coisas, porque o Governo precisa conter a
economia. A economia brasileira está numa armadilha, pois se o seu crescimento passar de 4%, ela gerará uma demanda de importações tão grande que
agravará enormemente o déficit da balança de pagamen tos. E isso não pode acon te cer, se não o Bra sil vai
para a bancarrota e não tem como cumprir os seus
compromissos. Então, o Governo eleva a taxa de juros para frear a economia brasileira, nobre Senador,
como se ela estivesse num auge de expansão, e tam bém para atrair capitais especuladores. Se a taxa de
juros no exterior é de 4,5% e, aqui, de quase 10%, é
evidente que esse diferencial fará os especuladores
correrem para cá, e, com isso, o Governo pretende
conter a pressão sobre o dólar. No entanto, não acredito que isso funcione, porque essa pressão é um
dado da estruturação da nossa economia. O Governo
entregou a nossa indústria completamente, e estamos reféns desses capitais, então, agora, emite tí tulos em dólares para tranqüilizar o mer ca do. A ques tão
é a seguinte, Se na dor: isso é pre ju í zo fu tu ro. O Ban co
Central está determinando que a Nação brasileira ve nha a incorrer no momento em que tiver que liqüidar
essa dívida, porque é claro que o dólar vai subir. O
Governo vende cada vez mais títulos com correção
cambial e o Tesouro vai pagar, porque a Lei de Respon sa bi li da de Fis cal as sim de ter mi na. O ob je ti vo dessa lei é pressionar os Prefeitos e os Governadores,
mas não o Presidente do Banco Central e o Ministro
da Fazenda. Estes estão livres disso. O Tesouro vai
pagar esse prejuízo gigantesco que o Banco Central
está determinando vendendo títulos cambiais para
conter a alta do dólar, o que não vai ser possível porque isso decorre da própria estrutura da economia
brasileira, como V. Exª está demonstrando muito bem
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do capital internacional e dos países do Primeiro
Mundo.
E agora, o Sr. Armínio Fraga, quando todos esperávamos que continuassem decrescendo as taxas
de juros, aumenta em 0,5% no mês passado e agora
em mais 0,5%. Quem sabe o que poderá acontecer
daqui a um ou dois meses? Talvez S. Exª aumente
mais ainda, permitindo exatamente que venha a
acontecer aquilo que disse V. Exª: quem tem dinheiro
aplicado nos paraísos fiscais a 0,5%, a 3% ou a 4,5%
vai retirar para aplicá-lo em um novo paraíso fiscal
chamado Brasil. Aqui temos o paraíso da agiotagem,
o paraíso da especulação, o paraíso onde se pode
enriquecer de braços cruzados, sem trabalhar, apenas efetuando depósitos. Tudo isso é conseqüência
drástica da re cen te po lí ti ca do Mi nis tro Ma lan, do Presidente do Banco Central e, evidentemente, do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Sr. Presidente e Senador Saturnino Braga, recentemente discutimos, em profundidade, o tema sa lário mínimo. Desejou-se, em 1999, aumentá-lo para
US$100 – o que, à épo ca, da ria R$180,00. O Go ver no
bateu o pé, impondo ao Congresso que não desse tal
aumento, e o salário mínimo passou de R$136,00
para R$151,00. Em 2000, estabeleceu-se que o salário mínimo seria de R$180,00. Portanto, o que se esperava para 1999 passou a valer somente em 1º de
abril de 2001, o que já não mais equi va le a US$100, já
que um dólar está cotado em R$2,2. Discutia-se muito, na ocasião, que o aumento de R$29,00 no salário
mínimo – de R$151,00 para R$180,00 – daria prejuízo à Previdência, aumentando seu déficit em R$2,8
bilhões ao ano, como se isso fosse uma coisa do outro mundo, um absurdo inaceitável! Vejam V. Exªs o
que ocorre: esses aumentos consecutivos – 0,5% em
março e 0,5% anteontem – representam um aumento
anual da ordem de R$5,6 bilhões. Ou seja: 1% de aumento nos juros da dívida pública representa um aumento de R$5,6 bilhões. Isso o Governo não dis cu te e
não quer saber! O que o Governo quer é cumprir ri gorosamente seus compromissos junto aos credores in ter na ci o na is – ”cre do res“, por que há dú vi das imen sas
a respeito da base da dí vi da ex ter na con tra í da não só
pelo Brasil mas por todos os países sul-americanos.
Lembrem-se V. Exªs de que durante duas décadas e
meia – as de 60 a 70 – os países do continente
sul-americano foram todos rigorosamente colocados
sob a ditadura militar: o Brasil, a Argentina, a Bolívia,
o Chi le e o Pa ra guai. To dos vi ve mos pe río dos ter rí ve is
de ditadura militar, período em que se constituiu a ar -
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ma di lha para nos pren der, para nos ma ni pu lar eco no micamente, aliás, como estamos até hoje.
Depois da armadilha criada, depois da dívida
contraída, depois do domínio econômico sobre nossas na ções, aí sim, pode-se li be rar, pode ha ver de mo cracia, como ocorreu com a Argentina, com o Uruguai, com o Brasil, com o Chile. Por quê? Porque já
estávamos to dos pre sos em fun ção de uma dí vi da ex terna absolutamente impagável – e só Deus sabe
quantas armadilhas e falcatruas existiram na criação
dessas dí vi das. E hoje a eco no mia bra si le i ra é in te i ramen te con du zi da pela obri ga ção de se pa gar essa dí vida a qualquer custo, como se o Brasil não tivesse
por onde sair, como se o Brasil não tivesse força para
discutir um momento de dificuldade, como se o Brasil
não pudesse pedir ao mundo paciência e um pouco
mais de tempo para crescermos e depois pagar. Mas
o que eles querem é o domínio econômico, eles querem nos dizer o que devemos produzir ou fazer. Eles
não querem que nos industrializemos, a não ser naqui lo que lhes ser ve aos in te res ses. O Bra sil, Se na dor
Roberto Satur ni no, tal vez seja um dos poucos países
cuja pauta de exportação seja de cerca de 46% de
produtos primários, sem passar por nenhum processo de en ri que ci men to, de in dus tri a li za ção, de ge ra ção
de empregos e impostos para a Nação brasileira.
Talvez os países desenvolvidos do mundo tenham uma pauta de exportação de 95% de produtos
industrializados, ao passo que temos cerca de 55%
de pro du tos in dus tri a li za dos. E foi no Governo do Pre sidente Fernando Henrique que se impôs essa lei
apátrida, a Lei Kandir. Na nossa Constituição estabelecemos que produtos semi-elaborados tinham que
pagar ICMS para serem exportados – uma forma de
incentivar a industrialização. Ocorre que o Governo
Fer nan do Hen ri que aca bou com isso ten do em vis ta o
problema do dé fi cit per ma nen te na ba lan ça co mer ci al
e a obsessão de Sua Excelência em ter dólares, a
qualquer custo, para cumprir com os compromissos
da dívida externa.
Sr. Presidente, é como se jogássemos fora tudo
o que vendemos. E agora não podemos deixar que o
Governo ven da tam bém as nos sas ge ra do res de ener gia. Os nossos prejuízos têm sido enormes. Quando
ouço falar em prejuízos na Sudam, quando ouço as
denúncias de falcatruas nos TRTs, que são absolutamente condenáveis, que precisam ser vigiadas, punidas, fico pensando: – Meu Deus, isso é prejuízo, é
erro. Mas, imagine, Senador Saturnino Braga, que os
va lo res cor res pon den tes a es ses rou bos e fal ca tru as,
diante desse absurdo da condução da política econô-
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mica, são quase insignificantes, quase desprezíveis
diante dessa coisa maior e prejudicial. Penso que a
mídia brasileira deveria aprofundar-se nessa questão, ir fundo, analisá-la e divulgar opiniões de pessoas entendidas a respeito dessa questão. A mídia deveria privilegiar economistas, cientistas políticos, auto ri da des, ou vir suas opi niões e co lo cá-las na im pren sa sobre a situação das nossas dívidas externa e inter na para ver se a so ci e da de bra si le i ra se le van ta, se
toma consciência da extrema gravidade do erro da
condução política do Governo Fernando Henrique
Cardoso. Talvez assim o forçasse a mudar de posição. Talvez esta Nação pudesse levantar-se e dizer
aos países do Prime i ro Mun do, ao Ban co Mun di al, ao
Bird e ao FMI que não é possível massacrar o povo
brasileiro. Não é possível fazer o que se fez em 2000
e o que vai se fazer em 2001, Senador Saturnino. O
superávit primário foi de R$38,5 bilhões em 2000, es tando previsto em mais de R$30 bilhões em 2001, o
que significaarrecadar mais do que gas tar em be ne fício do povo. Essa diferença corresponde ao pagamento dos juros. Como os juros estão em torno de
R$80 a R$100 bilhões por ano, ainda ficam faltando
pagar R$50 milhões. Com essa diferença se capitaliza a dívida. Isso é uma bola-de-neve sem fim. Este
Governo tem que perceber isso. Aliás, penso que ele
nunca vai perceber isso, porque essa é a sua política.
O povo brasileiro tem que ter compreensão desse
processo e ir à luta.
Aqui fica o meu ape lo à Impren sa do nos so País:
vamos privilegiar opiniões, vamos abrir espaços para
artigos, escritos, manifestações de pessoas que entendam da matéria, que tenham uma visão diferente
da do Governo. Vamos privilegiar o debate dessa
questão – apesar da importância de questões outras
como a da Sudam, como a da CPI da Ética.
Sr. Presidente, existe uma coisa que está acima
de tudo. Refiro-me à condução da política bra si le i ra, à
submissão do Presidente Fernando Henrique Cardoso às determinações do Fundo Monetário Internacional, às pressões dos países desenvolvidos. O Brasil
pode mudar a sua realidade.
Sr. Presidente, eu gostaria de continuarfalando;
todavia, o meu tempo já se esgotou. Sou cumpridor
das normas e não quero impedir que outros Srs. Senadores possam manifestar-se. Mas fica registrada a
minha revolta contra a recente posição do Banco
Central de au men tar, em 1%, os ju ros Ce lic. De cla ro o
meu desejo de que a mídia brasileira preste mais a
atenção a essa questão, priorizando-a e divulgando-a, porque não tenho fé no Governo. A única fé que
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tenho é no povo brasileiro, na compreensão de suas
di fi cul da des, por que, se o povo agir, tra ba lhar, pres si onar, o Con gres so Na ci o nal será sen sí vel à sua ma nifestação, sem dúvida alguma.
Era o que queria dizer em nome do meu Partido,
o Partido Socialista Brasileiro, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ademir
Andrade, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Tasso Rosado.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino,
que dis põe de 20 mi nu tos para fa zer o seu pro nun ci a mento.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Jornal do
Brasil de hoje – que é o dia em que se ins ta la a cú pula para discutir a Área de Livre Comércio das Américas em Quebec, no Canadá – publica um artigo do
Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, intitulado
”Alca, o controle neocolonial“. Trata-se de um artigo
ad mi rá vel, do qual peço a trans cri ção, na ín te gra, nos
Anais do Senado, vis to se tra tar de uma ma té ria an to lógica da maior importância e da maior lucidez.
Não vou lê-lo por inteiro, apenas alguns trechos.
Diz o Embaixador:
A principal conseqüência da Alca será
a radical limitação e até mesmo eliminação,
por tratado internacional de que participará
a maior potência do mundo, da capacidade
soberana do Estado brasileiro de articular,
estimular e promover, através de políticas
comerciais, industriais, tecnológicas, agrícolas e de emprego, o desenvolvimento econômico, como tal entendidos a acumulação
de capital; a diversificação e integração do
parque produtivo; o aumento da produtividade e o emprego da mão-de-obra; a redução
gradual das disparidades, inclusive regi ona is, e da vulnerabilidade externa.
Mais adiante, diz o Embaixador Pinheiro Guimarães:
Depois da Alca, o Brasil não mais poderá exercer políticas capazes de atrair e
disciplinar os investimentos estrangeiros, de
forma a ampliar a capacidade instalada, estimular a criação e integração de cadeias
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produtivas, promover a transferência efetiva
de tecnologia e o fortalecimento do capital
nacional.
Depois da Alca, o Brasil não mais poderá exercer políticas comerciais, industriais,
tecnológicas efetivas, capazes de criar novas vantagens comparativas dinâmicas pelo
estímulo ao surgimento de empresas, pois
não terá mais nenhuma possibilidade de
proteger tais empresas da competição avassaladora das megaempresas já existentes
nesses setores (...).
Depois da Alca, o Brasil não mais poderá utilizar o poder de compra do Estado
para fortalecer a empresa nacional, desenvolver novas tecnologias, aumentar sua escala de produção e ter empresas capazes
de disputar mercados no exterior (...).
Depois da Alca, o Brasil se tornará ainda mais indefeso diante do poder, agora
acrescido, dos detentores de tecnologia e
não disporá mais de investimentos ne cessários para combater os abusos decorrentes
do uso anti-social de patentes (...).
Conclui, em seu lúcido artigo, o Embaixador
Samuel Pinheiro Guimarães:
Depois da Alca, não haverá, para todos os fins práticos, mais Brasil, como possibilidade e visão de construção de uma sociedade mais democrática, mais justa, menos desigual, mais próspera, de acordo com
os traços nacionais e culturais que a duras
penas os brasileiros vinham construindo, ao
longo de séculos, contra a crua opressão
colonial e, hoje, o sofisticado controle neocolonial.
Sr. Presidente, este artigo é de autoria de um
homem que se dedicou, durante toda a sua vida profis si o nal, uma vida exem plar de ser vi dor pú bli co, à de fesa das prerrogativas e dos interesses brasileiros.
Ultimamente, vinha exercendo a direção do Instituto
de Pesquisas de Relações Internacionais do Itamaraty. Foi demitido em um ato lamentável do Ministro
Celso Lafer, exatamente porque estava dizendo essas coisas publicadas hoje pelo Jornal do Brasil.
Mas o Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães proferia essas palavras em vários seminários e encontros de que participava, com toda a clareza, com o saber acumulado do exercício de missões internacionais
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a que se dedicou durante toda sua vida. Foi demitido
exatamente por isso.
Na terça-feira desta semana, tive oportunidade
de proferir um discurso de protesto contra essa demissão, por entender que se constitui um dever de
brasileiro apresentar essa manifestação. S. Exª, que
tem a experiência, a vivência e o saber necessários,
está obrigado, pela lealdade que tem à Nação brasileira, a dizer isso de pú bli co. Ele não pode ser im pe di do. A sua boca não pode ser tapada com uma mordaça por saber das coisas ou pelo fato de ser embaixador, fun ci o ná rio do Ita ma raty. Não, Sr. Pre si den te, isso
não é admissível! O Embaixador foi punido porque
exerceu a cidadania brasileira em sua plenitude, expondo à população do Brasil o que sabe a respeito
des sa ques tão, que é cru ci al, como S. Exª mes mo diz,
por que, de po is da Alca, não ha ve rá mais Na ção bra si leira.
Além do dever de di zer isso como bra si le i ro, S. Exª
exercia a tarefa de pesquisador. O compromisso do
pesquisador é com a ver da de e não com as ra zões do
Estado, de um Governo que não tem noção do que
seja soberania brasileira ou do que sejam os interesses da Nação brasileira.
Já fiz um protesto na terça-feira e o repito aqui,
porque, hoje, com o artigo do Embaixador, fica mais
do que demonstrado que S. Exª estava dizendo o que
era seu dever dizer, sem se calar por imposição autoritária do Sr. Ministro Celso Lafer e do Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso. Esta é que é a
verdade: o responsável maior é Sua Excelência.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Roberto Saturnino, V. Exª me concede um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Com muito gosto, ouço o aparte de V. Exª, Senador
Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Nobre Senador Roberto Saturnino, associo-me ao pronunciamento de V. Exª, que já fez uma manifestação anterior.
O Senador Eduardo Suplicy, ontem, também teve a
oportunidade de externar a sua indignação com esse
fato, fazendo críticas contundentes à postura arbitrária que o Itamaraty utiliza. Conheço o Embaixador
demitido. S. Exª já teve oportunidade de levar suas
idéi as de di plo ma ta, de pen sa dor do nos so País, até o
Estado do Acre. Trata-se de um homem que julgo ser
um patrimônio da intelectualidade brasileira. É muito
triste observar, em um País como o nosso, o Ministério das Relações Exteriores – que tem, em sua trajetória, a idéia de ser um Ministério prudente, moderado, reflexivo – cometer, de repente, uma atitude auto-

568
06728 Sábado 21

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ritária, ar ro gan te, in jus ta e in dig na da vi são de in te lectualidade que deve nortear sempre a sua con du ta. Hipoteco absoluta solidariedade ao Embaixador, louvo
o pronunciamento de V. Exª e, desde já, coloco-me à
disposição de qual quer mo vi men to que V. Exª conduza no sen ti do de que o Bra sil não ace i te uma ar bi tra ri edade dessa natureza. Muito obrigado.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Eu
é que lhe agra de ço, no bre Se na dor Tião Vi a na. V. Exª
tem toda a ra zão: tra ta-se de uma ati tu de in dig na, por que, primeiro, o Embaixador não merece isso, por
toda a fo lha de ser vi ços pres ta dos à Na ção; se gun do,
S. Exª estava exercendo uma missão de pesquisador,
que pressupõecompromisso com a verdade;terceiro,
es ta va exer cen do a ci da da nia bra si le i ra e o seu di re i to
de falar a verdade que sabe e conhece.
Sr. Presidente, creio que essa questão da Alca
precisa ser posta perante a opinião pública, precisa
ser discutida.
Apresentei, também nesta semana, um projeto
de decreto legislativo que institui o plebiscito, um pro nunciamento popular, um pronunciamento plebiscitário, coincidente com as eleições do próximo ano, as
ele i ções ge ra is de 2002, em que a po pu la ção bra si le i ra dirá se quer ou não participar desse acordo internacional, que, como diz o Embaixador – e concordo
com S. Exª –, vai acabar com a Nação brasileira. É
preciso que a Nação diga isso. A população dos países que aderiram à Comunidade Européia foi consultada. Houve plebiscitos, e as populações concordaram em que os respectivos países participassem daquele acordo.
Considero o ab sur do dos ab sur dos nós, bra si le iros, entrarmos, por uma ”canetada“ do Presidente e
do Ministro do Exterior, sem nos pronunciarmos, em
um acordo que terá essas conseqüências que o
Embaixador aponta. Exijo um plebiscito – estou apre sentando um projeto e espero que o Senado o apóie
–, um pro nun ci a men to da Na ção bra si le i ra a esse respeito.
O Sr. Lau ro Cam pos (Sem Partido – DF) – Per mite-me V. Exª um aparte, nobre Senador Roberto
Saturnino?
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço, com muito interesse, o aparte do nobre Se nador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos (Sem Partido – DF) – No bre Senador Roberto Saturnino, quero manifestar a
minha concordância total, cabal, com o pronunciamento de V. Exª. Também faço parte do rol de pessoas – hoje, no Brasil, muito grande – que tem alta con-
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sideração pelo Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que o admira muito. Tive a oportunidade de debater com S. Exª por meio da TV Senado e de l er um
livro de sua autoria, que se chama Quinhentos anos
de periferia. A contribuição do eminente Embaixador
está, realmente, na tinta com que escreveu seus pro nunciamentos, que são a coragem e o denodo, na
inspiração que encontrou para fazê-los, que é o patriotismo acendido, e no conteúdo deles, que é de uma
clareza muito grande. Do meu ponto de vista, a repúbli ca da mor da ça que se diz de mo crá ti ca, essa de mo cra cia da mor da ça em que es ta mos in se ri dos, pre tende silenciar também o Embaixador Samuel Pinheiro
Guimarães. V. Exª, em seu discurso, fala a respeito
dos problemas, dos malefícios, do desastre que poderá ser a extensão do grande mercado da Nafta: o
grande mercado da América do Norte, do Alasca à
Pa ta gô nia, como pre ten dem, para re sol ver a cri se deles – é óbvio – de falta de mercado.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
V. Exª tem toda a razão.
O Sr. La u ro Cam pos (Sem Par ti do – DF) – Ago ra, existem outras quatro ou cinco crises que a Alca
não resolve. Ela pode resolver para eles, atrapalhando-nos, reduzindo o nosso mercado interno, ocupando-o com as necessidades e mercadorias deles. Des se modo, te re mos mu i to o que dis cu tir. Pen so que não
faltará oportunidade, porque esse assunto não sairá
das manchetes, da pauta e, obviamente, da memória
de pessoasconscientes como V. Exª, que se tem pro nunciado muito bem a respeito. Muito obrigado.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Senador Lauro Campos, agradeço o aparte lúcido e
brilhante de V. Exª, que ressalta muito bem, além do
conhecimento, da inteligência e do estofo moral do
Embaixador Pinheiro Guimarães, a sua coragem, o
seu denodo. S. Exª sabia que estava ameaçado de
demissão; foi advertido e avisado que não podia falar,
que tinha que usar a mordaça. E, recusando-se a
usá-la, S. Exª continuou expressando as suas opiniões, inclusive aqui no Senado, no seminário que a
Comissão de Assuntos Econômicos, por iniciativa do
Senador Eduardo Suplicy, promoveu sobre a dolarização, no qual, evidentemente, a questão da Alca foi
abordada. O pronunciamento do Embaixador foi claríssimo e muito elogiado, louvado e compreendido
por todos. S. Exª sabia o que estava fazendo. No entanto, a ”lei da mordaça“ se impôs, e a sua demissão
veio. Mas é uma demissão que só honra sua carreira
e suas qualidades de cidadão brasileiro.
Agra de ço mu i to o apar te en ri que ce dor de V. Exª.
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O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Ouço V. Exª, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É muito im portante a pre sen ça de V. Exª na tri bu na, pelo seu co nhecimento, por sua cultura, por sua experiência.
Que bom que, por in ter mé dio de um nome como o de
V. Exª, estamos falando aqui, neste momento, sobre
esse assunto! Ficaria estranhamente mal para o Senado Federal, se, hoje, exatamente neste momento,
não houvesse uma voz a respeito desse tema na
Casa. Seria até ridículo que as coisas estivessem
acontecendo no Canadá e que aqui estivéssemos
apenas preocupados com a questão do painel, despre o cu pa dos com o que está acon te cen do lá. E é exa tamente V. Exª, o Relator da Comissão, que vem cha mar-nos a atenção para o que está acon te cen do lá. O
Senado já provou, Senador, por unanimidade, quando Fer nan do Hen ri que foi con ver sar com o Bush, uma
moção em que deixa claro que é contra a participação, a presença do Brasil, hoje, no projeto americano.
Va mos dis cu tir. Não es ta mos di zen do que so mos contrários in perpetuam, mas hoje o somos. Damos absoluta prioridade ao Mercosul e – não apenas isso –
achamos que temos que estudar muito, até falarmos
no pro je to ame ri ca no. O ma i or exem plo que há do que
foi feito com equilíbrio, com sensatez, com categoria,
é o Mercado Comum Europeu.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Exato.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Terminada
uma guer ra, des tro ça dos, di vi di dos, es fa ce la dos, com
ódios que vêm ao longo dos séculos, pela primeira
vez eles tiveram a competência de sen tar e con ver sar.
Em meio ao Tribunal de Nuremberg, que estava con denando à morte os líderes nazistas, lá do outro lado
estavam sentados os franceses, os italianos, os alemães e os ingleses, discutindo a perspectiva do mercado. Mas eles agiram com categoria. Isso começou
em 1947, e, até hoje, es tão em an da men to. Cin qüen ta
e três anos depois, eles se acham em condições de
talvez até cri ar uma mo e da co mum, que é o euro. Eles
estão em condições de fa zer isso já a esta al tu ra. E re co nhe ce mos que o Con gres so eu ro peu é mais im por tante do que os Congressos dos países. Estive lá e
constatei o que acontece: o francês se preocupa muito mais em debater as reuniões do Congresso eu ropeu do que as da Assembléia Nacional da França; a
Inglaterra – quem diria – preocupa-se muito mais em
debater as questões do Congresso europeu do que
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as da Câmara dos Comuns. Por quê? Porque eles
avançaram por etapas, devagarinho, observando as
diferenças. Lá pelas tantas, eles diziam que, se houvesse um mercado comum, só beberiam champanhe
francesa. E o que seria da champanhe espanhola?
Eles chegaram à conclusão de que, nem que quisessem, não haveria chance de se produzir champanhe
francesa para mais do que 5% ou 6% da população e
que sobrariam muitos para consumirem a champanhe espanhola. Então, concluíram que deveriam di vidir os mer ca dos; che ga ram à con clu são de que, se se
fosse comparar o caminhão de uma fábrica alemã
com o de uma fábrica espanhola, esta última desapareceria, não teria condições de competir, tal era a capacidade e a qualidade superiores dos alemães. E o
que eles fizeram? Fizeram uma sociedade, integraram uma grande empresa, e a empresa espanhola
não foi engolida ou es ma ga da, mas foi uni fi ca da; fi zeram um mercado onde cabiam as duas empresas.
Eles prepararam isso nos mínimos detalhes. Agora,
os ameri ca nos es tão estabelecendo uma força-tarefa
na Gu i a na, na Ve ne zu e la e na Co lôm bia, onde eles já
têm pra ti ca men te uma base pre pa ra da. Para que eles
fazem isso? Para invadir o Brasil? Eles estão nos
olhando de olhos arregalados. Intervieram ontem
aqui e dis se ram, com to das as le tras, que, se o Jan go
não caísse, os mariners americanos entrariam no
Brasil, como entraram por vários países da América
Latina. Eles não têm respeito. Eles recebem a nossa
pro du ção de la ran ja, o nos so suco de la ran ja, mas, se
há uma crise na Flórida e se as laranjas desaparecem, eles têm que dobrar a importação brasileira – e
eles as sim o fa zem –, mas a so bre ta xam de tal ma ne i ra, que nós aqui pagamos o que a natureza destruiu
nos laranjais da Flórida. Isso vale para o calçado,
para o aço. O aço brasileiro passou a ter uma influência e uma qua li da de de tal na tu re za – mais ba ra to que
o deles –, que não tiveram dúvidas: sobretaxaram o
nosso produto. É nesse estilo que eles estão comerciando, que eles querem abrir as portas. O que será
do coitado do Equador? O que vai ser da coitada da
Bolívia e de toda essa gente? Os americanos são
hoje os donos do mundo, fazem o que bem entendem, decidem como bem entendem. E eles querem
fazer isso com a América Latina. Vão para o inferno!
Não se pode aceitar uma coisa como essa. Pelo menos, temos direito a ter respeito. O Sr. Domingo Cavallo veio ao Brasil e foi bem recebido. É claro que te mos pro ble mas com a Argen ti na. Isso é evi den te, pois
eles produzem o que produzimos; estamos numa cri-
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se, e eles es tão em ou tra cri se. Tal vez, um ame ri ca no
esteja fuxicando um contra o outro...
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Com certeza.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS ) – Quando o
Sr. Domingo Cavallo veio aqui, o Governo brasileiro
prestou-lhe total solidariedade, dando-lhe força para
que to mas se cer tas me di das, mes mo que fos sem ne gativas para nós. Mas ele tinha que tomá-las como
sobrevivência.Agora ele vai lá, diz que prefere o ame ricano, que nada tem a ver com o Mercosul, que prefere negociar diretamente com os Estados Unidos.
Que pena! Essa é uma declaração dolorosa e infeliz.
Um Mi nis tro bra si le i ro dis se algo muito importante: se
for pre ci so, o Bra sil fi ca rá so zi nho con tra tudo e con tra
todos! Se o Brasil tiver que se posicionar isoladamente, se essa for uma posição de coragem para defender a América do Sul e a América Latina, que o Brasil
tome essa decisão! Vamos estar ao lado do Governo
brasileiro. Solidarizo-me totalmente com V. Exª. Não
vejo, nem no passado nem no futuro, algo tão ló gi co e
tão certo: se quiser tomar alguma atitude, o Governo
precisa fazer o plebiscito. É isso que V. Exª está propondo. É a proposta mais justa, mais racional, mais
competente, mais séria. É um compromisso assumido com o nosso povo. Pode até decidir errado – que
se dane –, mas é ele que vai decidir.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Muito bem!
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS ) – O povo terá
que dizer se quer ou não isso. Antes disso, nem Fernando Henrique e nem Congresso Nacional têm o di reito de decidir sobre esse assunto!
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Muito bem! Nem o Congresso Nacional tem esse di reito!
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Solidarizo-me com V. Exª. Tenho rezado permanentemente
para que Deus inspire o Presidente Fernando Henrique, a fim de que, no Canadá, mantenha as suas posições, mesmo que seja talvez uma voz isolada. Este
é o momento mais importante do seu Governo. Agora
temos que ser solidários ao Presidente, sejamos nós
opo si ção ou não, por que Sua Exce lên cia es ta rá fa lan do por nós. Estamos rezando para que Sua Excelência possa representar o povo brasileiro neste momento, dizendo ”não“ a essa absurda pretensão
americana.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Senador Pe dro Si mon, não só agra de ço e lou vo mu i to
o seu apar te, como digo que gos ta ria mu i to que o Pre -
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sidente Fernando Henrique, em Quebec, neste momento, pudesse tomar ciência do que V. Exª disse ao
final desse aparte tão brilhante. Esse também é o
meu sentimento. É importantíssimo que hoje estejamos aqui a discutir esse assunto, porque se está instalando em Quebec a cúpula que vai decidir sobre o
futuro dessa instituição, desse mercado comum, des sa área de li vre co mér cio. Não é nem um mer ca do co mum, mas uma área de livre comércio apenas, que
vai acabar com o que sobrou da indústria nacional,
com as empresas de construção e de serviços, com
os bancos, com tudo que o Brasil ainda foi capaz de
manter em sua economia di an te da po lí ti ca ne o li be ral
praticada pelo Governo.
Sr. Presidente, como o meu tempo já está esgotado, vou encerrar agra de cen do mu i to aos Se na do res
Lauro Campos, Tião Viana e Pedro Simon pela colabo ra ção a este dis cur so, que eu não po de ria de i xar de
fazer, porque, no dia de hoje, está-se instalando lá a
Cúpula e porque a publicação, no Jornal do Brasil,
deste artigo desse admirável brasileiro, demitido por
falar a verdade, que é o Embaixador Samuel Pinheiro
Guimarães, merecia transcrição nos Anais da Casa.
Agradeço muito, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DOCUMENTO
A QUE SE REFERE O SENADOR ROBERTO SATURNINO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
Alca, o controle neocolonial
Samuel Pinheiro Guimarães*
As negociações da Alca são muito mais amplas do que as
de for ma ção de uma área de li vre co mér cio tra di ci o nal. Seus efe i tos poderão ser muito mais profundos do que a mera ampliação
do comércio de bens e serviços. Assim, as estimativas que vêm
sendo apresentadas de quanto aumentariam as exportações bra sileiras, e que setores e empresas se beneficiariam com a derrubada de barreiras tarifárias e não tarifárias nos Estados Unidos e
nas Américas, discutem apenas a questão mais superficial dessa
iniciativa estratégica dos Estados Unidos, a Hiperpotência, e
ocultam suas principais conseqüenciais.
A principal conseqüência da Alca será a radical limitação e
até mesmo eliminação, por tratado internacional de que participará a maior potência do mundo, da capacidade soberana do Estado brasileiro de articular estimular e promover, através de política
comerciais, industriais, tecnológicas, agrícolas e de emprego, o
desenvolvimento econômico, como tal entendidos a acumulação
de capital; a diversificação e integração do parque produtivo; o
aumento da produtividade e o emprego da mão-de-obra; a redução gradual das disparidades, inclusive regionais, e da vulnerabilidade externa.
O colorário desse processo de redução negociada da soberania será, como é natural, a diminuição da possibilidade do
Brasil promover e defender seus interesses de toda ordem, inclu-
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sive políticos e estratégicos, na dinâmica de um mundo multipolar
que está emergindo, com a progressiva formação do Estado europeu, a emergência econômica e política da China, futuro maior
PIB do planeta, e, um segundo plano, o Japão, a Rússia e a
Índia. Esse mundo multipolar será, como tudo indica, violento, ar bitrário e concentrador de riqueza, po der e co nhe ci men to.
O Brasil, por suas características de extenso território,
grande população, recursos naturais abundantes, nível de desenvolvimento industrial, capacidade tecnológica, unidade de idioma,
ausência de agudos conflitos religiosos e étnicos, reúne condições mais do que suficientes, mesmo quando comparado aqueles países, para participar desse processo de forma autônoma,
caso não se deixe incorporar a nenhuma das esferas de influência que se organizem, levado pelas sereias ideológicas do
pan-ame ri ca nis mo, do “li vre” co mér cio e da in te gra ção.
A Alca tem como seu objetivo central, criar um conjuntos
de regras, que, limitando a capacidade de formular e executar po lí ti ca eco nô mi ca, in cor po ra de for ma as si mé tri ca, e su bor di na da a
economiabrasileira ao território econômico (e ao sistema político)
norte-americano. Somente remotamente tem ela a ver, na concepção estratégica americana, com os micro, mini, pequenos e
médios Estados das Américas.
Depois da Alca, o Brasil não mais poderá exercer políticas
capazes de atrair e disciplinar os investimentos estrangeiros, de
forma a ampliar a capacidade instalada, estimular a criação e integração das cadeias produtivas, promover a trans fe rên cia efe ti va
de tecnologia e o fortalecimento do capital nacional. As megaempresas multinacionais poderão vir a adquirir, no espírito do esdrúxulo projeto de Acordo Multilateral de investimentos, um poder
superior ao dos estadosnacionais.
Depois da Alca, o Brasil não mais poderá exercer políticas
comerciais, industriais e tecnológicas efetivas, capazes de criar
novas vantagens comparativas dinâmicas pelo estímulo ao surgimento de empresas, pois não terá mais nenhuma possibilidade
de proteger tais empresas da competição avassaladora das megaempresas já existentes nesses setores, pois não terá mais tarifas e barreiras não tarifárias, em especial e provavelmente em se to res de tec no lo gia mais avan ça da.
Depois da Alca, o Brasil não mais poderá utilizar o poder
de compra do Estado para fortalecer a empresa nacional, de senvolver novas tecnologias, aumentar sua escala de produção e ter
empresas capazes de disputar mercados no exterior, em qualquer região do mundo, por não estarem vinculadas aos esquemas de di vi são de mer ca dos pra ti ca dos pe las mul ti na ci o na is.
Depois da Alca, o Brasil se tornará ainda mais indefeso
diante do poder, agora acrescido, dos detentores de tecnologia e
não disporá mais dos investimentos necessários para combater
os abusos decorrentes do uso anti-social de patentes, como o
caso das patentesfarmacêuticas revelou de for maescandalosa.
Depois da Alca, não haverá, para todos os fins práticos,
mais Bra sil, como pos si bi li da de e vi são de cons tru ção de uma so ciedade mais democrática, mais justa, menos desigual, mais
próspera, de acordo com os traços nacionais e culturais que a
duras penas os brasileiros vinham construindo ao longo de séculos, contra a crua opressão colonial e, hoje, o sofisticado controle neocolonial.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – Concedo a palavra à Senadora Maria do Carmo Alves.
(Pausa.)
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Concedo a palavra ao eminente Senador Tião
Viana, por 20 minutos.
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 sidente, Sªs e Srs. Senadores, trago ao conhecimento
da Casa a de ci são que a Agên cia Na ci o nal de Vi gi lân cia Sa ni tá ria toma a res pe i to da pro i bi ção de 17 me di camentos, situação que se tem repetido em nosso
País. Periodicamente, vemos estampada nos jornais
a proibição de medicamentos, e não há uma situação
regular, definida, de uma política coercitiva, de controle de qualidade, que estabeleça segurança de medicamentos no Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, talvez, tenha a maior responsabilidade com a vida do
povo brasileiro, no sentido de proteção à saúde. Lamentavelmente, há uma dissociação entre o poder
central da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o
poder estadual das Agências Estaduais de Vigilância
e as Agências Municipais de Vigilância Sanitária.
Essa situação torna vulnerável o cidadão brasileiro, a
cri an ça, a mu lher, o ho mem, o ido so na hora da in ges tão e do acesso ao medicamento básico.
Temos aqui uma lista de medicamentos, todos
de uso comum da sociedade bra si le i ra, que agora es tão suspensos: Kineprid, Normotil, Cisatec, Cispride,
Cisapan, Cinetic, Cimetic, Alergyo, Alermizol, Astemizan, Cilergil, Finaten, Hismanal e Histabloc.
Resultado disso: o médico passa um constrangi men to di an te do seu pa ci en te, ape sar de ter prescrito o medicamento respaldado numa norma nacional
que permite a entrada do medicamento; e o usuário
passa a desconfiar do seu médico, ficando numa situação de insegurança plena.
Dro ga con sa gra da no mer ca do bra si le i ro, o AAS
in fan til – áci do ace til sa li cí li co –, é in du tor com pro va do
de uma manifestação rara de agravo à sa ú de, que é a
Síndrome de Reye, degeneração grave do sistema
nervoso central de crianças que, diante de algumas
viroses, fazem uso do ácido acetil salicílico. Trata-se
de uma síndrome fulminante, que muitas vezes leva
ao óbito dessas crianças em nosso País, especialmente as menores de cinco anos.
Então, cada vez mais, impõe-se uma normatização efetiva, uma decisão que trabalhe com controle e
segurança absoluta na política de medicamentos do
nos so País. Esta mos ven do a Agên cia Na ci o nal de Vi gilância Sanitária se reestruturando é bem verdade
na gestão do Dr. Gonçalo Vecina Neto, mas de uma
maneira ainda aquém das necessidades da população brasileira.
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Faço aqui um verdadeiro apelo para que a
Agência se torne mais di nâ mi ca e mais apres sa da na
conclusão de uma política de estabilidade e segurança ao acesso de medicamentos.
Di an te dis so, apro ve i to para lem brar ao Ple ná rio
do Se na do, à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci dadania que ali temos um projeto de lei de minha autoria, apresentado no dia 10 de agosto de 1999, uma
contribuição à segurança no uso de medicamentos
que venham a ser ofertados à população brasileira.
A política americana é clara, segura, eficiente e
extremamente rigorosa na liberação de um medicamento. Não há medicamento que não passe por um
crivo extremamente rigoroso. Circulam em nosso
País mais de 150 medicamentos já proibidos em outros países, com recomendações de restrição pela
própria Organização Mundial de Saúde. Temos a vulnerabilidade de uma política ineficiente em razão da
desarticulaçãoentre o poder central, Estados e Municípios, não existindo um fórum científico bem estabelecido que garanta regulação e proteção ao cidadão
brasileiro na hora de utilizar um medicamento.
Meu projeto de lei, que traz uma contribuição a
essa política, diz o seguinte:
Altera o art. 7º da Lei nº 6.360, de 23
de setembro de 1976, que dispõe sobre a
vigilância sanitária a que ficam sujeitos os
medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos cosméticos, saneantes, domissanitários e outros produtos.
Art. 1º Acrescentem-se os seguintes
§§ 1º , 2º e 3º ao art. 7º da Lei nº 6.360, de
23 de setembro de 1976:
Art. 7º: ...................................................
§ 1º A Agência Nacional de Vigilância
Sanitária elaborará e tornará público pa recer circunstanciado sobre a concessão ou
não de registro e licença de comercialização
e prescrição, no território nacional, de medicamento, droga ou insumo farmacêutico que
tenha sido não-aprovado, retirado do mercado, tido seu uso restringido ou sofrido mudança nas informações ou advertências
exigidas em bula, rótulo e materiais pu blicitários em algum país.
§ 2º O parecer de que trata o §1º será
tornado público dentro do prazo de sessenta
dias a contar da data de publicação da informação respectiva nas publicações periódicas do Programa de Segurança de Medicamentos da Organização Mundial de Saúde.
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§ 3º O parecer de que trata o §1º será
publicado no Diário Oficial da União, e sua
cópia, enviada, para conhecimento, à Comissão de Seguridade Social e Família da
Câmara dos Deputados, e para a Comissão
de Assuntos Sociais do Senado Federal.
Passo à justificação, Sr. Presidente.
A segurança dos medicamentos é um
objetivo de alta prioridade para a saúde pública.
Em 1962, após o desastre da talidomida, vários países-membros da Organização
das Nações Unidas solicitaram à Organização Mundial da Saúde (OMS) que realizasse estudos e propusesse mecanismos que
permitissem avaliar e garantir a segurança
de produtos farmacêuticos, incluindo a
transmissão oportuna às autoridades sanitárias dos vários países-membros, de informações sobre reações adversas sérias dos
medicamentos disponibilizados no comércio
internacional.
Disso resultou a criação e implementação junto à OMS de um Programa de Monitoração Internacional de Medicamentos e de
um sistema internacional de monitoração de
reações adversas de medicamentos, baseado em informações produzidas por centros
nacionais.
Esse sistema e programa, inicialmente
composto por dez países, hoje envolve a cooperação de cinqüenta e tem por objetivo a
troca regular de informação sobre reações
adversas de medicamentos e sobre de cisões das suas autoridades sanitárias re ferentes a medicamentos, mediada por um
centro colaborador mantido pela Organização na Suíça.
Tais informações são consolidadas e
publicadas trimestralmente em uma publicação oficial da OMS sobre essa matéria.
Os sistemas de regulação de medicamentos – mesmo os mais desenvolvidos e
sofisticados, como é o da Federação de
Administração de Drogas, dos Estados Unidos, e os mantidos pelos países europeus e
pela própria União Européia , têm sido objeto de críticas sérias quanto ao fato de que
as políticas e sistemáticas adotadas por
eles em relação à publicidade de informa-
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ções referentes a novos produtos e à permissão de comercialização ou à retirada de
mercado de medicamentos novos atendem
mais aos interesses dos fornecedores do
que aos dos consumidores desses medicamentos ou dos médicos que os prescrevem.
Vejam que é uma crítica clara aos próprios países que têm políticas rígidas e disciplinares em relação a isso. Imaginem o Brasil, que tem um consumo
de US$12 bilhões em medicamentos por ano e que
tem uma vulnerabilidade tamanha, porque a relação
de controle das agências de vigilância é extremamente precária!
São criticadas a permissão de comercialização de medicamentos que, posteriormente, se revelam produtores de sérias reações adversas em elevadas proporções de
seus consumidores sem a devida publicidade da informação a respeito, quer para consumidores, quer para prescritores, bem
como o atraso das autoridades sanitárias
daqueles países em tomar providências
para retirar do mercado tais produtos após o
conhecimento desses fatos.
É opinião prevalente entre os estudiosos da matéria que uma maior transparência sobre as razões que embasam a decisão das autoridades sanitárias sobre o registro, a permissão de comercialização e as
exigências de rotulação e bula são elementos que concorrem para melhores resultados tanto em termos de saúde pública como
em relação ao desenvolvimento de medicamentos melhores e mais seguros.
Essa transparência aumenta, ainda, a
confiança pública nas agências de regulação e limita as críticas à atuação do Governo nessa área.
Sr. Presidente, o projeto de lei que submeto à
apreciação dos nobres colegas está na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania desde o dia 10
de agosto de 1999. Faço um apelo ao Senador Bernardo Cabral, para que possa acelerar a tramitação
dessa matéria e contribuir para uma efetiva política
de segurança de medicamentos no nosso País.
Não é possível imaginar que, daqui a algumas
semanas ou meses, tenhamos mais uma novidade:
proibido o uso da Novalgina no Brasil. Esse medicamento, consagrado em todas as farmácias domésticas de utilização, tem seu uso res tri to em mais de 160
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países. O Brasil ainda não tomou a decisão. É uma
relação sempre atrás da crise e das denúncias que
ocorrem diante da população brasileira pelos meios
de comunicação.
Então, faço um apelo para que a CCJC abrevie
projetos de interesse público como este e que as autoridades de Estado brasileiro possam ter uma integração e uma articulaçãomelhores com os Estados e
Municípios, colocando no seu centro de decisão e
análise o pensamento científico brasileiro.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR EM SEU PRONUNCIAMENTO.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 476, DE 1999
Altera o art. 7º da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as dro gas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes domissanitários e Outros produtos“.
Art. 1º Acres cen tem-se os se guin tes §§ lº, 2º e 3º ao art. 7º
da Lei nº 6.360, de 23 de se tem bro de 1976:
”Art. 7º ..................................................................
§ 1º A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
elaborará e tornará público parecer circunstanciado so bre a con ces são ou não de re gis tro e li cen ça de co mer cialização e prescrição, no território nacional, de medica men to, dro ga ou in su mo far ma cêu ti co que te nha sido
não-aprovado, retirado do mercado, tido seu uso restringido ou sofrido mudança nas informações ou ad vertên ci as exi gi das em bula, ró tu lo e ma te ri a is pu bli ci tá ri os
em algum país.
§ 2º O parecer de que trata o § 1º será tornado
público dentro do prazo de sessenta dias a contar da
data de publicação da informação respectiva nas publica ções pe rió di cas do Programa de Segurança de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde WHO
Pharmaceuticals News let ter ou no WHO Drug Alert.
§ 3º O parecer de que tra ta o § 1º será pu bli ca do
no Diário Oficial da União, e sua cópia, enviada, para
conhecimento, a Comissão de Seguridade Social e Fa mília da Câmara dos Deputados, e para a Comissão de
Assun tos So ci a is do Senado Federal.“
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.
Justificação
A segurança dos medicamentos é um objetivo de alta priori da de para a sa ú de pú bli ca.
Em 1962, após o desastre da talidomida, vários países-membros da Organização das Nações Unidas solicitaram à
Organização Mundial da Saúde (OMS) que realizasse estudos e
propusesse mecanismos que permitissem avaliar e garantir a segurança de produtos farmacêuticos, incluindo a transmissão
oportuna, às autoridades sanitárias dos vários países-membros,
de informações sobre reações adversas sérias dos medicamentos disponibilizados no comércio internacional.
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Disso resultou a criação e implementação junto à OMS de
um Programa de Monitoração Internacional de Medicamentos e
de um sistema internacional de monitoração de reações adversas
de medicamentos, baseado em informações produzidas por centros nacionais.
Esse sistema e programa, inicialmente composto por dez
países, hoje envolve a cooperação de cinqüenta e tem por objetivo a troca regular de informação sobre reações adversas de me dicamentos e sobre decisões das suas autoridades sanitárias referentes a medicamentos, mediada por um centro colaborador
man ti do pela Orga ni za ção na Su í ça.
Tais informações são consolidadas e publicadas trimestralmente numa publicação oficial da OMS sobre essa matéria – o
WHO Pharmaceuticals Newsletter – e, sempre que necessário ou
urgente, em outra, deno mi na da WHO Drug Alert.
Os sistemas de regulação de medicamentos – mesmo os
mais desenvolvidos e sofisticados, como é o caso do Food and
Drug Administration, dos Estados Unidos, e os mantidos pelos
pa í ses eu ro pe us e pela própria União Européia –, têm sido objeto
de críticas sérias quanto ao fato de que as políticas e sistemáticas adotadas por eles em relação à publicidade de informações
referentes a no vos pro du tos e à per mis são de co mer ci a li za ção ou
à retirada de mercado de medicamentos novos atendem mais
aos interesses dos fornecedores do que aos dos consumidores
desses medicamentos ou dos mé di cos que os pres cre vem.
São criticadas a permissão de comercialização de medicamentos que, posteriormente, se revelam produtores de sérias reações adversas em elevadas proporções de seus consumidores
sem a devida publicidade da informação a respeito, quer para
consumidores quer para prescritores, bem como o atraso das au toridades sanitárias daqueles países em tomar providências para
retirar do mercado tais produtos após o conhecimento desses fa tos.
É opinião prevalente entre os estudiosos da matéria que
uma maior transparência sobre as razões que embasam a decisão das autoridades sanitárias sobre o registro, a permissão de
comercialização e as exigências de rotulação e bula são elementos que concorrem para melhores resultados tanto em termos de
saúde pública como em relação ao desenvolvimento de medicamentos melhores e mais seguros.
Essa transparência aumenta, ainda, a confiança pública
nas agências de regulação e limita as críticas à atuação do governo nessa área.
O projeto de lei que submeto à apreciação dos nobres colegas busca esses objetivos: dar maior transparência à atuação
de nossas autoridades da área de vigilância sanitária de medicamentos e mais segurança a consumidores e prescritores de medi ca men tos em nos so País.
Sala das Sessões, 10 de agosto de 1999. – Senador Tião
Viana.
SF PLS 476/1999 de 10-8-1999
Autor: Se na dor – Tião Vi a na
Ementa: Altera o art. 7º da Lei nº 6360, de 23 de setembro
de 1976, que “dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e
correlatos, cosméticos, saneamentos domissanitários e outros
produtos.”
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Indexação: Alteração, Normas, Legislação, Vigilância Sanitária, Inclusão, Obrigatoriedade, Publicação, Informação, Segurança, Concessão, Registro, Licença, Prescrição, Efeito, Periculosidade, Nocividade, Comercialização, Território Nacional, Droga,
Produto Farmacêutico, Advertência, Autoridade Sanitária,
(ANVS), Proibição, Restrição, Retirada, Mercado Interno, Mercado Externo, Exigência, Fórmula, Bula, Rótulo, Divulgação, Parecer, Periódicos, Publicidade, Programa Internacional, Medicamentos, (OMS), (DOU), Encaminhamento, Remessa, Cópia, Doumento, Comissão de Seguridade Social, Câmara dos Deputados, Comis são de Assun tos Eco nô mi cos, Se na do.
Localização atual: CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Última Ação: SF PLS 00476/1999
Data: 3-10-2000
Local: CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Si tu a ção: Pron to para a Pa u ta na Co mis são
Texto: Recebido o relatório do Sen. Romeu Tuma, pela
aprovação com emenda nº 01 R que apresenta. Matéria pronta
para a pauta na Comissão.
Relatores: CCJ Romeu Tuma
Tramitações: Inverter ordenação de tramitações (Data ascendente)
SF PLS 00476/1999
3-10-2000 CCJ – Comisão de Constituição, Justiça e Cidadania
Si tu a ção: Pron to para a Pa u ta na Co mis são
Recebido o re la tó rio do Sen. Ro meu Tuma, pela apro va ção
com emenda nº 01 R, que apre sen ta. Ma té ria pronta para a Pauta
na Co mis são
13-3-2000 CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação:Matéria com a Relatoria
Encaminhado ao Se na dor Ro meu Tuma para re la tar.
11-8-1999 CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Recebido nes ta co mis são em 11-8-99.
11-8-1999 SSCOM – Subsecretaria de Comissões
Recebido nes ta data. Às CCJ e CAS pos te ri or men te p/exa me da matéria.
10-8-1999 Ata-PLEN – Subsecretaria de ATA – Plenário
Leitura Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
e de Assuntos Sociais, onde poderá re ce ber emen das por um pe ríodo de 5 dias úteis, perante a primeira Comissão, após sua pu blicação e distribuição em avulsos, cabendo a última à decisão
terminativa. Ao PLEG com des ti no a SSCOM
10-8-1999 PLEG – Protocolo Legislativo
Este processo contém 4 (quatro) folhas numeradas e rubrica das. À SSCOM
Fonte: Secretaria-Geral da Mesa
Dúvidas, reclamações e informações: SSINF – Subsecreta ria de Infor ma ções.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
As farmácias deverão retirar os remédios das prateleiras a
partir de hoje. Os laboratórios terão 30 dias para suspender a fabricação e ven da dos pro du tos e po dem pa gar mul tas caso não res pe item a medida.
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Proibidos 17 medicamentos

Da Redação
Com agên cia Fo lha
Sete marcas de medicamentos que contenham em sua
fórmula a substância cisaprida(princípio ativo usado em remédios
para doenças gástricas) e 10 com astemizol(antialérgico para o
tratamento de rinite, conjuntivites e urticárias) não podem mais
ser fabricados e vendidos no País. A medida, determinada pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foi publicada
ontem no Diário Oficial da União. Pela portaria da Anvisa, os riscos da cisaprida e do astemizol são maiores que seus benefícios.
Por isso, decidiu-se por tirá-los do mercado. Ambos os me dicamentos, se usados em doses abusivas (acima do recomendado nas bulas) ou em conjunto com outros remédios, como antibióticos e antimicóticos, podem causar reações como arritmia
cardíaca e até matar. Na avaliação da Anvisa, existem hoje medicamentos mais eficazes e que não apresentam os mesmos
riscos.
As empresas terão 30 dias para retirar os produtos do
mercado.As farmácias já devem retirá-los a partir de hoje. Quem
não obedecer à de ter mi na ção da Anvi sa po de rá ser mul ta do. O va lor va ria de R$2 mil a R$50 mil, de pen den do do tipo de in fra ção.
A cisaprida, cujo principal remédio com o nome comercial
é o Prepulsid, do laboratório Janssen-Cilag, foi retirada do mercado nos Estados Unidos em julho do ano passado. Na mesma
época, a Anvisa determinou que os produtos brasileiros só po deriam ser vendidos com tarja preta, ou seja, a receita teria que ser
retida na farmácia e uma cópia enviada à Agência. A alegação da
agência era de que não poderia banir esses remédios do mercado nacional por não existir outra droga para substitui-los em determinados tratamentos. Segundo a nota divulgada ontem, agora
só poderão ser vendidos os medicamentos à base de cisaprida
fabricados por empresas que têm sistema de farmacovigilância e
podem controlar seus efeitos e reaçõesadversas.
Cuidado com o AAS infantil
Remédio para criança ga nhou aten ção ex tra. Os com pri mi dos infantis que têm ácido actil salicílico em sua composição,
como AAS ou Aspirina infantil, terão que vir com um aviso para
que os pais não usem o produto sem an tes te rem a ori en ta ção de
um mé di co. A mu dan ça foi de ter mi na da pela Agên cia Na ci o nal de
Vigilância Sanitária – ANVISA, porque a substância, usada para
combater a febre, pode causar um raro problema nos meninos e
meninas; a síndrome de Reye – uma doença cerebral aguda e,
muitas vezes, fatal.
O comunicado da Anvisa adverte que os medicamentos
com essa substância não devem ser usados, sem consulta médica, quando aparecerem sintomas de gripe ou catapora. O mesmo
aviso explica que, quando o ácido acetil salicílico interage com o
vírus da gripe ou da catapora, pode provocar hipoglicemia (falta
de açúcar no sangue), dores musculares e convulsões. Esses
sintomas aparecem principalmente em crianças.
Atualmente, no Brasil, os comprimidos com essa substância não precisam de receita médica e podem ser comprados em
qualquer lugar, até mesmo em lanchonetes e supermercados. O
alerta, de acordo com a Anvisa, é para evitar que os pais das
crianças usem o remédio sem saber qual a causa da febre. Nos
Estados Unidos, há vários anos o rótulo dos remédios com esse
componente trazem a inscrição: “Crianças e adolescentes não
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devem usar esse medicamento para catapora ou gripe antes que
um médico seja consultado sobre a síndrome de Reye”.
O pediatra Clóvis Fujimoto diz que essa medida apenas
vem complementar uma orientação dada nos consultórios médicos: “Sem pre ori en ta mos os pais para não apli ca rem me di ca men tos à base de ácido acetil salicílico em seus filhos em caso de
uma virose, como gripe”, afirma. “Foi uma medida acertada”,
com ple ta o pe di a tra.
Os laboratórios brasileiros tão 90 dias para fazer a mudança na embalagem do produto. Os estoques que existem hoje nas
farmácias deverão ser recolhidos para que a mudança seja feita.
As vigilâncias sanitárias devem fa zer a fis ca li za ção.
SORO GLICOSADO
A Vigilância Sanitária de São Paulo divulgou um laudo on tem afirmando que o soro glicosado da JP Farmacêutica não foi o
responsável pelas mortes de duas crianças, ocorridas em um
hospital em Fer raz de Vas con ce los, em mar ço. Na oca sião mor re ram uma criança de dois anos e outra de cinco. A suspeita recaiu
so bre o soro fa bri ca do na in dús tria, que foi le va do para aná li se no
Instituto Na ci o nal de Qu a li da de em Sa ú de.
A assessoria do Centro de Vigilância Sanitária informou
que a causa da morte das crianças ainda está sendo investigada
e que a sus pe i ta de con ta mi na ção do soro faz par te de um pro ce dimento normal de avaliação. A JP não entrou com nenhuma me dida judicial pela divulgação da suspeita.

O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – Concedo a palavra ao eminente Senador Lauro Campos
por vinte minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oraas
dor.) – Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, é a primeira vez que uso esta tribuna com o sentimento de
liberdade de quem não tem partido algum. Também a
gaiola partidária se rompeu e eu posso pronunciar-me
sem em ba ra ços pela pri me i ra vez na mi nha cur ta vida
política – nun ca exer ci car go al gum, nun ca exer ci fun ção alguma que não fosse a de Senador.
Faço uso da palavra simplesmente para pedir o
impeachment do Presidente da República. Vou tentar começar a demonstrar como Sua Excelência, o
PresidenteFernando Henrique Car do so, veio ras gando a Constituição, praticando crimes de responsabilidade, acumulando desmandos que caracterizam um
governo autocrático e autoritário até o ponto em que
nos encontramos.
Agora, ao voar para o norte, Sua Excelência
acaba de declarar que também o Legislativo não tem
credibilidade, não tem condições de exercer as suas
prerrogativas constitucionais. Mais recentemente, o
até ontem Líder do Governo no Congresso no Senado, Senador José Roberto Arruda, depois de nos
ofertar com um espetáculo gratuito de teatro, atribuiu
a outrem atividades suspeitas que ele chamou a si,
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que ele avocou com aptidão, com a vocação que tem
para pres tar ser vi ços aos se nho res – pres tou gran des
serviços ao Governador Roriz, subalternos; prestou
grandes serviços ao Presidente da República e, não
contente, arranjou também um outro senhor, um outro pelo menos, que foi o Presidente Antonio Carlos
Ma ga lhães, que se va leu da ser ven tia do Lí der do Go verno no Congresso.
A sociedadebrasileira, tal como eu, encontra-se
exausta, esgotada, cansada de assistir à deterioração de seus sonhos, cansada de assistir o mais profun do de sa len to se apro fun dar na so ci e da de. A so ci eda de está tris te di an te da mais com ple ta de ses pe ran ça de que as classes ditas dirigentes, as classes superiores – essa burguesia corrupta – venham, afinal
de con tas, a de i xar de pres tar um mau exem plo para a
sociedade praticandocrimes. Aqueles que são detentores de grande parte das riquezas nacionais estão
praticando os mais abusivos crimes e enforcando, e
condenado, e colocando em verdadeiros campos de
guerra os pobres brasileirosdesnutridos, desamparados, desempregados, despreparados, que têm que
recorrer às armas.
Segundo entendo, deverá se iniciar um processo com o objetivo de restabelecer as condições mínimas de funcionamento, recuperar o respeito mínimo
que uma sociedade humana deve guardar. Tal é o
processo por cri me de res pon sa bi li da de con tra o Presi den te da Re pú bli ca, que cul mi na rá com o seu jul ga mento pelo Senado, presidido pelo Presidente do
Supremo Tribunal. Ele se inicia na Câmara dos Deputados, que autoriza, por 2/3 dos seus membros, a
instauração de um processo penal ou de crime de
responsabilidade contra o Presidente (art. 51, I, da
Constituição Federal).
Os crimes de responsabilidade são definidos
pelo art. 85 da Constituição Federal, que tem o seguinte caput:
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que
atentem contra a Constituição Federal (...).
São tantos atos que atentam contra a Constituição Federal que, hoje, só o mais ingênuo dos leguleios,
o mais ingênuo dos cidadãos brasileiros poderá dar
qualquer valor a uma Constituição que foi violentada
pelo Presidente da República em inúmeros ar tigos,
principalmente para beneficiar seus interesses narcisistas e ditatoriais e os interesses estrangeiros, principalmente norte-americanos, no Brasil – a propósito
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desses últimos, acabamos de assistir, nesta manhã,
a mais um discurso.
Em um de seus livros, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso, então professor e pesquisador,
disse que no Brasil vai se formando, através das empresas nacionais transplantadas, através do capital
es tran ge i ro, dos bancos in ter na ci o na is, um relacionamento com os fornecedores de partes e peças, com
comerciantes brasileiros, com a burguesia nacional,
com os políticos brasileiros cooptados, com o Exército e as Forças Armadas. Vai se formando, diz Sua
Excelência, o Presidente da República, o antiestado
nacional dentro do Brasil.
Esse antiestado tem hoje, por exemplo, na Presidência do Ban co Cen tral, um se nhor de du pla na ci o nalidade que, quando achamos que ele está errando
contra nós, ele está acertando quanto à sua ou tra na cionalidade: a norte-americana.
De modo que, então, Sua Excelência, o Pre sidente da República, preside hoje o antiestado nacional, ao qual se re fe riu vin te anos atrás. E para aten der
a vontade autocrática de dobrar o seu período de governo, de adquirir, pela primeira vez na História da
República brasileira, o direito à reeleição, o que ele
fez declaradamente? Com prou vo tos, in flu in do di re tamente, portanto, no Poder Legislativo, como também,
inconstitucionalmente, praticando um crime de responsabilidade, pressionou por várias vezes o Poder
Judiciário. E não foi a primeira vez, tendo confessado
isso.
Prometeu, pelo menos por duas vezes, que pararia com as relações pouco assépticas com o Poder
Legislativo. Mas comprou, por até R$200 mil, votos a
favor de sua recandidatura, da perpetuidade de sua
majestade no poder.
O art. 85, da Constituição Federal, diz:
Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que
atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra:
II – o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público
– que ele quer amordaçar – e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação;
Minas Gerais foi invadida pelo Exército nacional para proteger a propriedade de sua majestade e
de seus filhos, em Buritis. Não pode pairar dúvida alguma de que o Presidente da República, reiteradas
vezes, como em um crime continuado, pressiona o
Poder Legislativo. Agora recentemente, em um mo-
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mento de separação daqueles que chamei de ditadores compartilhados – o ex-Presidente Antonio
Carlos Magalhães e o Presidente Fernando Henrique Cardoso –, também ele foi o responsável. Ou
seja, quando os irmãos siameses, que dividiam a ditadura brasileira para disfarçá-la, entraram em choque, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, cansado da presença e da proximidade do ex-Presidente Antonio Carlos Magalhães, nem pode esperar terminar o mandato de Antonio Carlos Magalhães, que
já estava prestes a acabar, e realizou uma operação
que parecia ter por objetivo matar completamente,
enterrar a vida política do ex-Presidente Antonio
Carlos Magalhães.
E para fazer isso, utilizou o seu poder aqui nesta
Casa, praticando crimes de responsabilidade, a fim
de impedir que qualquer outro, que não o Presidente
Jader Barbalho, pudesse ser eleito Presidente desta
Casa. O mais ferrenho inimigo e adversário do Presiden te Anto nio Car los Ma ga lhães foi es co lhi do por ele,
o Presidente Fernando Henrique Cardoso, como Pre sidente desta Casa, e por ele empossado na mais
completa manifestação de desrespeito ao Texto
Constitucional e na mais completa caracterização de
mais um crime de responsabilidade.
Probidade na administração. Quem disse, por
duas vezes, que iria parar com as relações pouco as sépticas, sujas e espúrias entre o seu Executivo e o
Legislativo? Quem disse para pararmos de comprar
votos, de ameaçar, de demitir aqueles que foram admitidos por alguns políticos que passaram a se rebelar um pouco, para manter os cordeiros dizendo sim,
senhor, a todo e qualquer ato de vontade de sua majestade. Aquilo que o príncipe quer, a lei faz vigorar,
como dizia o brocardo latino. E essa vontade se impõe através de atos de corrupção, de crimes de responsabilidades, aos quais sua majestade parece estar imu ne, ha bi tan do uma ou tra es fe ra, um ou tro mun do, no qual as nossas leis e as nossas justiças não
possam ter acesso.
Também não pode ha ver dú vi da dos vá ri os mo mentos em que o Supremo Tribunal Federal foi pres sionado para não conceder reajustes, para não aceitar fazer justiça, restabelecendo bilhões e bilhões de
re a is cor ro í dos não ape nas pela in fla ção dita re si du al,
mas pelos vários planos, desde o Plano Bresser, o
”plano arroz com feijão“, o Plano Collor, etc. Houve
pressão, portanto, também sobre o Judiciário. E essas pressões atingiram seu ápice quando um dos Mi nistros do Supremo Tribunal Federal, o penúltimo por
ele nomeado, afirmou que a fazenda de Buritis, car-
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rascal desgraçado, terra adusta – herdei de meu pai
uma fazenda ali pertinho, a Fazenda do Fetal, perto
da propriedade de Sua Excelência o Presidente da
República. Mas a minha não tem campo de aviação,
tenho que che gar lá na po e i ra –, era um dos sím bo los
nacionais, como o Hino Nacional, a Bandeira Nacional, e que, portanto, tinha de ser protegido pelo Exér cito Nacional, transformado, naquele momento, em
uma verdadeira guarda pretoriana.
O ”economicídio“ praticado contra o Brasil, des de que o antiestado nacional aqui se instaurou, pre sidido por Sua Excelência o Presidente da República,
constitui-se em atos contínuos, crimes continuados
de lesa-pátria.
Quando da apreciação da criação do Sivam,
Sua Excelência telefonou ao Presidente Bill Clinton
para dizer que ”finalmente, aprovamos o Projeto Sivam“. Afirmava ele naquela ocasião que o total de
US$1,340 bilhão que seria aplicado na fiscalização
da Amazônia criaria vinte mil novos empregos. E o
Brasil precisava de muito mais que isso.
No entanto, esses empregos foram criados nos
Estados Unidos, devido à produção ali de todos os
equipamentos, que só poderiam ser comprados da
Raytheon, uma das maiores indústrias bélicas norte-americanas. Portanto, o Presidente criou vinte mil
novos empregos lá, e os ”descriou“ aqui!
De acordo com o art. 51, item I, da Constituição
Federal:
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I – autorizar, por dois terços de seus
membros, a instauração de processo contra
o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.
Em sendo assim, faço um apelo àqueles Deputados que ainda permanecem de pé, que ainda não
seguiram os maus exemplos dos dois Parlamentares que se venderam a R$200 mil cada um para votar a favor da reeleição.
Lembro que Michel Camdessus, então Diretor-Ge ren te do FMI, de cla rou que os ma les que es tão
ocorrendo no Brasil se devem ao Presidente Fernando Hen ri que Car do so, que, com o intuito de ven cer as
eleições, retardou muito as me di das que de ve ri am ter
sido adotadas. Em outubro, Michel Camdessus alertou Sua Ma jes ta de que os de sas tres que co me ça vam
a ocor rem e que iri am se agra var a par tir de ja ne i ro do
ano seguinte eram ocasionados por sua ambição,
única e exclusivamente.
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E, apenas para terminar, vemos agora o Líder
do Presidente da República no Congresso Nacional
realizar todas essas manobras subservientes para
desmoralizar a Casa, para cometer o crime, a contravenção de quebrar o sigilo dos votos dos Srs. Senadores, e, a partir daí, co me ter uma sé rie de ou tras ati vidades indignas de um Líder do Governo no Congresso. A que ponto chegamos! Um Líder no Congres so Na ci o nal pres tou-se a se trans for mar em ga roto de re ca do, em leva-e-traz, e di zer à Di re to ra do Pro dasen que ela deveria resistir até a tortura para não
revelar as tranquibérnias e maracutaias, os crimes
que estavam sen do pra ti ca dos por ele, o Lí der de Sua
Majestade nesta Casa e no Congresso.
O que mais poderemos esperar para iniciarmos
um movimento que transformará o Legislativo em um
Poder respeitável desta República, que não mereça
apenas os escárnios? Outro dia, escutei de um companheiro o que eu também sentia: ”Hoje, estou com
vergonha de ser Senador da República!“.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – Concedo a palavra ao eminente Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço questão de proferir al gu mas pa la vras so bre o bri lhan te pro nun ci a mento
do Senador Roberto Saturnino.
Vivemos talvez um dos momentos mais significativos da América. Não me lembro de uma situação,
ao longo do século, de tanta importância e de tantos
reflexos como a que está ocorrendo em Quebec.
Fala-se em globalização, em um mundo apenas, em
um mundo sem fronteiras. Houve época, inclusive,
que se ar gu men tou que com a que da do Muro de Ber lim, com o desaparecimento da União Soviética e do
co mu nis mo, o ne o li be ra lis mo, a mo der na tec no lo gia e
a abertura do mundo trariam a paz, a tranqüilidade, a
distribuição de renda, a justiça, e o mundo vi ve ria sob
outra égide.
De certa forma, era isso que o Presidente Fernando Collor defendia no seu neoliberalismo e que,
surpreendentemente, o Presidente Fernando Henrique Cardoso vem defendendo ao longo do seu Governo. O Presidente Fernando Henrique, por exemplo, decidiu adotar um esquema de privatizações e a
globalização, que, segundo ele, era inevitável. Não se
tratava de acharmos bom ou ruim, de preferirmos
manter o Brasil fechado no antigo nacionalismo, cuidando dos seus assuntos e das suas fronteiras, pois
isso fazia parte do passado. Sua Excelência afirmava
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que o mundo de hoje era globalizado, que as empresas abertas, a cultura aberta, a música, os meios de
comunicação, o comércio, a indústria, praticamente,
andariam sem fronteiras pelo mundo afora.
E baseado nisso o Presidente Fernando Hen rique realizou uma série de privatizações de empresas
– talvez as mais importantes deste País – que levamos dezenas e dezenas de anos para construir, com
suor e com sacrifício. As empresas estatais brasileiras não foram criadas porque a iniciativa privada, a
indústria, o capitalismo nacional ou internacional
queriam criá-las e o Go ver no não de i xou. O Bra sil en trou onde o ca pi tal pri va do na ci o nal não exis tia e o es trangeiro não quis entrar.
Durante muito tempo, a telefonia esteve nas
mãos dos estrangeiros. Não houve desenvolvimento
desse setor no Brasil. A telefonia praticamente não
existia. Foi quando o Governo, por meio da iniciativa
estatal, entrou nessa área, desenvolveu-a e a levou
adiante. A telefonia transformou então, praticamente,
o Brasil em um país moderno.
Durante muito tempo, a energia elétrica esteve
nas mãos de particulares. Vivíamos sob absoluto ra cionamento, sem energia e sem condições de melhorar o fornecimento. O Governo de Juscelino foi que
participou de grandes iniciativas na área de energia:
em Fur nas, Três Ma ri as e Uru bu pun gá. E com a cons trução da extraordinária binacional Itaipu o Brasil se
transformou em um grande produtor de energia.
A briga de Getúlio Vargas com os americanos
para construir Volta Redonda não objetivava tirar a
pro du ção de aço das mãos dos par ti cu la res na ci o na is
ou estrangeiros, mas ocorreu por que não exis tia ca pi tal, nem na ci o nal nem es tran ge i ro, in te res sa do nesse
empreendimento. O Brasil tratou de desenvolver a in dústria do aço. E isso valeu para a Vale do Rio Doce e
várias outras indústrias que foram criadas.
Pois o Governo Fernando Henrique as privatizou. Um dia ainda haverá uma CPI que analisará
como foram privatizadas, o que é um outro assunto.
Elas fo ram pri va ti za das com o di nhe i ro dos fun dos de
pensão, com o dinheiro do BNDES, com as moedas
podres. E algo que poderia ter sido feito – um grande
trabalho de privatização em que o capital se distribuiria em milhares e milhares de ações e em que, como
nos Estados Unidos, qualquer cidadão poderia ser
sócio – terminou como a substituição do monopólio
estatal pelo monopólio privado.
Como fruto disso tudo, dessa abertura, o Brasil
privatizou praticamente tudo e hoje deve US$500 bi-
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lhões; quando Fernando Henrique assumiu, devia
US$60, US$70 bilhões.
Tendo em vista essa realidade, estamos ali, em
Quebec, em conversação com o governo americano,
apro ve i tan do-nos das di fi cul da des que, pra ti ca men te,
vivem to dos os pa í ses da Amé ri ca La ti na. A Argen ti na
vive uma crise tremendamente difícil, bem como o
Uruguai, o Brasil e outros países da América Latina,
enquanto o americano vive o maior apogeu da sua
história. Nunca houve, em qualquer período da his tória mun di al, um povo, uma na ção, uma raça que ti ves se domínio tão absoluto sobre toda a humanidade
como têm os Estados Unidos hoje. Nem mesmo na
época do Império Romano.
Na época do Império Romano, em primeiro lugar, o mundo era infinitamente menor do que este
que nós temos hoje e, em segundo lugar, o domínio
era feito pelas tropas romanas, que estavam ali, mas,
na verdade, não alteravam o estilo de vida dos povos
dominados. Vemos, na história bíblica, que os romanos dominaram vários lugares, como a Palestina, por
exemplo, mas não impediam que os judeus existissem, que tivessem a sua vida, o seu dinheiro, a sua
moeda, a sua religião, o seu estilo de vida.
Hoje não. Hoje o americano influencia o mundo
todo com a sua mú si ca, a sua li te ra tu ra, o seu ci ne ma,
a sua televisão, os seus hábitos e até mesmo com a
sua língua, a inglesa, que praticamente entra por todos os cantos, e não só nos países do Terceiro Mundo. Está aí a França, tentando, de toda maneira, fazer
com que o seu francês sobreviva, com que renasçam
o seu cinema e a sua música, pois os americanos os
fizeram desaparecer, tal é o domínio daquele país,
que torna difícil os demais sobreviverem.
Atualmente, há apenas duas respostas a esse
domínio quase total: a do Japão e dos Tigres Asiáticos, que sobrevivem com a sua economia, com a sua
força, com a sua pujança, e a do Mercado Comum
Europeu.
A União Européia está se constituindo em um
milagre fantástico. Ali, eles se cansaram de lutar, de
se defrontar e de gastar praticamente todas as suas
riquezas e economias de guerra em guerra. Depois
de duas guerras no mesmo século, nas quais a Alema nha ar ra sou-se e a Eu ro pa tam bém, ou seja, quem
perdeu, a Alemanha, fi cou li qui da da, e quem ga nhou,
a Inglaterra, também ficou, buscaram o consenso e o
diálogo. E aquilo que parecia impossível, principalmente depois do sangue, da dor, do terror e da desgraça da II Guerra Mundial – a Inglaterra esteve totalmente destruída e entregou todas as suas colônias e
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o todo o seu poderio aos americanos –, foi-se tornando realidade.
Hoje, a comunidade européia já possui o seu
Parlamento e está trabalhando para ter a sua moeda.
O Parlamento Europeu, na França, é mais fiscalizado
do que o próprio Parlamento francês, e o mesmo
acon te ce na Ingla ter ra e na Ale ma nha. A cada dia que
passa, as grandes questões, as questões de maior
debate, maior significado, maior repercussão são tratadas no Parlamento Europeu.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos o
exemplo de algo que foi construído devagar. Não foi
feito da noite para o dia, nem de uma hora para outra
– nem poderia ser. Imaginem se, de repente, se reunis sem os Pri me i ros-Mi nis tros da Ale ma nha, da França e da Inglaterra e instalassem imediatamente a
União Européia. Seria uma desgraça!
Aliás, a Inglaterra levou um tempo enorme para
aceitar participar, porque sempre se considerou superior. A ilha era mais importante do que o continente.
Quando chovia muito, e era impossível, pelo canal, a
Inglaterra se aproximar do continente, as manchetes
dos jor na is da que le país pu bli ca vam que o con ti nen te
estava isolado por causa das chuvas, pois não podia
se aproximar da Inglaterra.
Com o tem po, as co i sas fo ram mu dan do. Os pa í ses europeus dialogaram, debateram, discutiram;
eles analisaram ponto por ponto, economia por economia; analisaram a questão racial e as divergências
que exis tem na Espa nha e em ou tros pa í ses, onde há
diversas etnias. Enfim, debateram questão por questão e, hoje, existe a verdadeira república dos estados
unidos da Europa. O que tem irritado os americanos,
porque, na verdade, trata-se de uma população, de
um poderio, de um território e de um produto interno
comparável ao dos Estados Uni dos.
E agora os americanos têm percebido que
aqui, na Amé ri ca La ti na, uns coitados de uns pequenos países, como o nosso, de repente, não mais que
de repente, começaram a aparecer e criaram um tal
de Mercosul, com a perspectiva de reunir todos os
países da Amé ri ca La ti na, para se cons ti tu ir na co mu nidade da América Latina. Os americanos foram os
principais responsáveis, durante dezenas, centenas
de anos, pelo ambiente fictício de irritação e ódio entre o Brasil e a Argentina.
Sou do Rio Grande do Sul e, desde que nasci,
até outro dia, ficava na expectativa de que a guerra
entre o Brasil e a Argentina era inevitável; um dia iria
acontecer. Durante cem anos, metade do Exército
Bra si le i ro es te ve na fron te i ra com a Argen ti na, por que
a guerra era inevitável.
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O trem, na Argentina, tem bitola larga; o trem,
em Santa Catarina, tem bitola larga; e o trem, no Rio
Grande do Sul, tem bitola estreita, para impedir a entrada do trem argentino.
Até hoje a fronteira do Rio Grande do Sul, a
zona sul do Rio Grande do Sul vive um tempo dramático de dificuldades. A sua economia não cresceu,
não progrediu, porque não teve direito a luz, não teve
direito a estrada, não teve direito a energia. Foi proibido construir fábricas ali. Uruguaiana foi a maior produtora de ove lha e de lã do mun do du ran te um sé cu lo
e era obrigada a man dar sua pro du ção para São Pa u lo por trem, para ser lavada, já que não era permitido
lavá-la em Uruguaiana. Não podia haver nenhuma in dústria na fronteira.
De uma hora para outra, os Governos do Brasil,
da Argentina e do Uruguai resolveram se reunir, debater e criar o Mercosul. Era um projeto singelo, simples. Primeiramente o Brasil e a Argentina, o Uruguai
e o Paraguai e, depois, o Chi le e os ou tros pa í ses. Va mos nos reunir! Está provada pelo menos uma coisa:
o território da América Latina é espetacular! Produz
tudo! Não faltam nele minérios ou petróleo; a agricultura é vasta e ele tem todos os tipos de clima. Temos
tudo, na América Latina, para sermos um continente
excepcionalmente rico, sem precisar de ninguém. No
entanto, somos a zona mais pobre, mais miserável e
mais cruel, com o maior número de analfabetos, com
a maior diferença entre os que têm e os que não têm,
com os maiores casos de tortura, de regimes militares, de di ta du ras, de fome. Enfim, tudo o que pode ha ver de desgraça temos na nossa América Latina.
Nós queremos começar a mudar isso, termos
condições de confiabilidade. Está provado que, se
nos organizarmos, não precisaremos de ninguém.
Não precisamos comprar petróleo, porque a Argentina, a Venezuela e a Colômbia o possuem. Não precisamos comprar minério. Não precisamos comprar
nada. Temos matéria-prima, temos condições para
sermos um continente excepcional. Não somos como
a África, que tem regiões enormes de deserto, com
grandes dificuldades, onde faltam bens preciosos
como a água.
No nosso con ti nen te, nes te século que se inicia,
em que a água vai ser o bem mais precioso e guerras
acontecerão por causa de escassez desse bem, a
água doce está sobrando. Enquanto na Europa e em
outros continentes acontecem lutas e guerras por um
pedacinho de território, a América Latina tem as reser vas de ter ras agri cul tá ve is mais fér te is do mun do.
E quando o Brasil, a Argentina, o Uruguai, o Pa raguai e o Chile tiveram a coragem de se reunir e de
dizer que não querem fazer um mundo capitalista, um
regime militar, nem guerrear contra ninguém, mas
apenas unir esforços para progredir, crescer, desenvolver e avançar, vem o americano, com sua maldade
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e sua frieza, e diz que quer a Alca, que quer fazer o
mercado comum da América.
Por que não nos trans for ma mos de vez em co lô nias, em estados protetorados da América? Porque
vai desa pa re cer o res tan te! Eles vão ter con di ções de
esmagar qualquer início de agricultura, qualquer início de in dús tria, em qual quer país. Se re mos to dos su balternos dos Estados Uni dos.
E aí o Ministro Cavallo dá uma declaração infeliz, como a que está nos jornais de hoje, de que ele
prefere fazer o diálogo e as negociações diretamente
com os americanos do fazê-los por intermédio do
Mer co sul. Que pena uma de cla ra ção como essa! Que
infeliz uma declaração como essa!
À primeira vista, os americanos podem oferecer
a um país como o Equador e a Bolívia créditos e con dições especiais, pois são, hoje, países que não têm
indústrias e precisam comprar. E isso pode parecer
uma gran de van ta gem. Mas, na ver da de, eles que rem
é um mercado cativo para os produtos americanos. É
a luta pelo mercado e eles não querem dar chance
para que a América Latina tenha a perspectiva de ter
um mercado próprio, que importe, que receba, mas
que tam bém te nha con di ções de pro du zir e ex por tar.
É isso que vai ser decidido, de uma maneira
cruel e brutal, com o Presidente Bush e a sua total e
absoluta falta de tato, com a qual tenta pressionar e
coagir os países da América Latina.
Quero fazer justiça ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que tem se manifestado de maneira firme sobre essa matéria. É verdade que houve
notícias, quando da viagem de Sua Excelência aos
Estados Unidos, de que eles teriam feito, talvez, uma
negociação secreta ao conduzir o episódio. Não sei,
não deu para en ten der di re i to. Mas as no tí ci as cor ren tes dão conta de que o Brasil está numa posição absolutamente inabalável de não aceitar a vinda da
Alca.
Eu não só não aceito a vinda da Alca agora,
como não concordo em marcar data. Em 2005? Não
sei. Entendo que devemos chegar na Alca quando tivermos condições, quando a América Latina já tiver o
mínimo de condições de se manter, de se defender,
de garantir sua sobrevivência.
Por isso é tão importante o momento que eles
estão vivendo lá em Quebec. Quando o Presidente
Fernando Henrique Cardoso ia viajar para encontrar
o Presidente Bush, votamos no Senado, por iniciativa
minha, uma moção. O mérito foi do Senador Edison
Lobão, que, estando na presidência da sessão, passou por cima do Re gi men to – a mo ção ain da te ria que
ir à Comissão de Relações Exteriores antes de vir ao
plenário. E ela veio, foi votada na mes ma hora e apro vada por unanimidade. Ela tinha que ser votada ali,
porque, no dia seguinte, os Presidentes brasileiro e
americano conversariam.
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Quando o Presidente brasileiro soube da notícia, pe diu ao Ita ma raty que a mo ção apro va da no Bra sil e a ata da decisão fossem enviadas a ele. A imprensa brasileira, no entanto, nada publicou sobre o
assunto. Pareceu que a imprensa brasileira não tinha
tomado conhecimento do fato.
O Congresso Nacional e o Senado são tão pou co preocupados em debater os problemas externos
que a imprensabrasileira, quan do quer dis cu ti-los, vai
ao Itamaraty ou a outros, mas não tem muita preocupação em saber o pensamento dos Parlamentares.
Defendo e insisto na tese de que, com o novo
Presidente da Comissão de Relações Exteriores, poderemos ter grandes expectativas de discutir os problemas externos. Os últimos presidentes foram o Senador José Sarney, que era uma espécie de public
relations, ele que foi Presidente da República. S. Exª
não tinha maiores preocupações senão as viagens,
muito importantes, que fazia para as reuniões com
ex-Presidentes, mundo afora; o Senador Anto nio Carlos Magalhães também esteve ali dois anos, mas
aquela não foi uma maior preocupação sua, pois estava mais preocupado em se preparar para assumir a
Presidência do Senado.
Acredito que o Senador Jefferson Péres, um
Parlamentar de oposição, na Presidência da Comissão de Re la ções Exte ri o res, vai ter um im por tan te desem pe nho no sen ti do de le var o Se na do a ter uma po sição firme frente aos problemas internacionais.
Reparem V. Exªs que saiu nos jornais – e fui ver
ape nas nos jor na is – que, na se ma na que pas sou, es tiveram no Brasil mem bros da Co mis são de Re la ções
Exte ri o res do Se na do dos Esta dos Uni dos. Vi e ram ao
Brasil para discutir a Alca. E a única coisa de que eu
soube foi que eles almoçaram com o Senador Lúcio
Alcântara, Presidente da nossa Co mis são de Assun tos Econômicos. Apenas almoçaram, quando poderiam ter participado de uma reunião na Comissão de
Relações Exteriores ou nas duas, conjuntamente,
para debater, para discutir. Eles almoçaram.
E a única notícia importante que saiu, porque a
Alca está tendo algumas dificuldades, é que o Congresso americano não está dando autorização ao
Presidente Bush para liberar, para facilitar a importação de produtos, não está flexibilizando algumas exigências – e lá o Congresso faz exigências enormes
em tudo o que fere os interesses dos trabalhadores
norte-americanos.
A grande notícia que saiu nos jornais foi que o
Presidente da Comissão de Relações Exteriores do
Senado norte-americano esteve aqui, agendou apenas um almoço com o Presidente da Comissão de
Assun tos Eco nô mi cos e in for mou que, ul ti ma men te, a
Comissão e o Congresso estão propensos a conceder au to ri za ção para que o Pre si den te Bush pos sa levar adiante essas negociações.
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Por isso, Sr. Presidente, creio que a proposta do
Senador Saturnino é da maior importância. Acho que
deveríamos levá-la adiante e, nesse caso, temos autoridade. Devemos votar com urgência a proposta de
S. Exª determinando que haverá um plebiscito; e o
Brasil, por seu povo, vai decidir se quer, quando quer
e em que condições quer integrar a Alca.
Esse é um compromisso que deveríamos assumir com a ma i or ur gên cia; é uma pro pos ta para a qual
deveríamos dar urgência e votar imediatamente.
Assim, este Congresso passará a ser respeitado.
Na verdade, creio que em uma situação como
essa, apenas com o povo brasileiro sabendo, debatendo, analisando e tendo conhecimento dos fatos é
que poderemos decidir o que fazer.
Afora isso, Sr. Presidente, levo mais uma vez o
meu voto ao Presidente Fernando Henrique: que Sua
Exce lên cia seja fir me. Há a pers pec ti va de, em al guns
momentos, Sua Excelência ficar isolado. Argumentam alguns que o Brasil será isolado, e a informação
que te nho – e Deus que i ra que ela seja ver da de i ra – é
a de que, se for o caso, o Brasil aceitará a posição de,
isoladamente, defender o seu ponto de vista e defender o território latino-americano.
Faça isso, Presidente Fernando Henrique Cardoso! Faça isso e V. Exª estará falando em nome do
Brasil – sem autorização e sem estar previsto. V. Exª,
um dia, será lembrado pelos outros países latino-americanos. Na hora dramática, quando quiseram
fazer o esmagamento do continente latino-americano, transformá-lo oficialmente em colônia americana,
o Presidente brasileiro teve a capacidade de resistir!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
nº S/11, de 2001 (nº 16/2001, na origem), en caminhando, nos termos da Resolução nº 78, de 1998, do
Senado Federal, parecer contendo manifestação daquele órgão acerca do pedido do governo do Distrito
Federal para contratar operação de crédito junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, no
valor de US$130,000,000.00 (cento e trinta milhões
de dólares norte-americanos), equivalentes a
R$248.690.000,00 (duzentos e quarenta e oito milhões, seiscentos e noventa mil reais), em
31-10-2000, cujos recursos serão destinados ao financiamento do Projeto de Saneamento Básico do
Distrito Federal.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – A Presidência recebeu do Tribunal de Con tas da União o Avi so nº 70, de 2001 (nº 1.419/2001, na origem), de 11
do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº 192,
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de 2001-TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria
realizada no programa denominado PREVFOGO –
Sistema Nacional de Prevenção e Combate às Queima das e Incên di os Flo res ta is, im ple men ta do no Estado de Mato Grosso, de responsabilidade do Instituto
Brasileiro do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Re no váveis – IBAMA (TC – 007.497/2000-2).
O expediente vai à Comissão de Fiscalização e
Controle.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
OF. Nº 87/01-GLPFL
Brasilia, 18 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Em resposta ao OF. nº 280/2001, dessa Presidência, indico, para comporem a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a ”investigar a bio pirataria no País, em face da multiplicidade de ocorrências nesse sentido, havidas no cenário nacional“,
os seguintes Senhores Senadores:
Titulares
Suplentes
Eduardo Siqueira Campos
Romeu Tuma
Jonas Pinheiro
Bello Parga
Atenciosamente, – Senador Hugo Napoleão,
Líder do Partido da Frente Liberal-PFL.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – A Presidência designa os Srs. Senadores Eduardo Siqueira Campos e Jonas Pinheiro, como titulares, e os
Srs. Senadores Romeu Tuma e Bello Parga, como
suplentes, indicados pela Liderança do PFL no Senado Federal, para compor Comissão Parlamentar
de Inquérito.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
OF. Nº 088/01-GLPFL
Brasília, 18 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Em resposta ao OF. nº 295/2001, dessa Presidência, indico, para comporem a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a ”investigar, no pra-
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zo de 180 (cento e oitenta) dias, as demarcações de
áreas indígenas na Amazônia, notadamente na faixa
de fronteiras; os seguintes Senhores Senadores:
Titulares
Mozarildo Cavalcanti
Bernardo Cabral

Suplentes
Moreira Mendes
Edison Lobão

Atenciosamente, – Senador Hugo Napoleão,
Líder do Partido da Frente Liberal-PFL.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – A Presidência designa os Srs. Senadores Mozarildo Cavalcanti e Bernardo Cabral, como titulares, e os Srs.
Senadores Moreira Mendes e Edison Lobão, como
suplentes, indicados pela Liderança do PFL no Senado Federal, para compor Comissão Parlamentar
de Inquérito.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
OF. Nº 089/01-GLPFL
Brasília, 18 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Em resposta ao OF. nº 290/2001, dessa Presidência, indico, para comporem a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a ”apurar irregularidades no sistema penitenciário do País, em face das
inúmeras rebeliões recentemente ocorridas", os seguintes Senhores Senadores:
Titulares
Romeu Tuma
Moreira Mendes

Suplentes
Bernardo Cabral
José Agripino

Atenciosamente, – Senador Hugo Napoleão,
Líder do Partido da Frente Liberal-PFL.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – A Presidência designa os Srs. Senadores Romeu Tuma e
Moreira Mendes, como titulares, e os Srs. Senadores Bernardo Cabral e José Agripino, como suplentes, indicados pela Liderança do PFL no Senado Federal, para compor Comissão Parlamentar de Inquérito.
O SR. PRESIDENTE (Tasso Rosado) – Não há
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando as Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa ordiná ria de ter ça-fe i ra, dia 24, a re a li zar-se às 14 ho ras e
30 minutos, a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Tas so Ro sa do) – Está en cerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 14 minutos.)
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420

Leitura do Manifesto da Grande Loja Maçônica de
Roraima, apoiando a instalação do Pelotão de Fronteira em Iramutã
– RR.

495

NABOR JÚNIOR
Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 2000, que
altera o § 6º do art. 14 da Constituição Federal (dispõe sobre a
renúncia aos respectivos mandatos para concorrência a cargos
eletivos de Presidente da República, de Governadores de Estado e
do Distrito Federal e de Prefeitos).

509

Expectativas de remessa pelo Presidente da República ao
Congresso de projeto de lei para substituição da Sudam e Sudene
por agências de desenvolvimento.

554

OSMAR DIAS
Considerações contrárias à venda da Companhia de
Energia Elétrica do Paraná – COPEL.

411

Requerimento nº 204, de 2001, solicitando ao Ministro de
Estado das Minas e Energia as informações que menciona.

549

PAULO HARTUNG

11

12

Comentários sobre a reportagem da revista Veja desta
semana sobre os efeitos de lançamentos de agentes poluentes na
natureza.

099

Defesa de ampla mobilização contra a decisão de Bush
no sentido de não ratificar o tratado climático de Kyoto.

099

Análise do projeto da nova Lei das Sociedades Anônimas,
que tramita no Senado.

429

Apreensão com o rumo da política monetária adotada
pelo Banco Central.

498

PEDRO SIMON
Requerimento nº 191, de 2001, solicitando homenagens
de pesar pelo falecimento do Deputado Federal Synval Guazzelli, do
Estado do Rio Grande do Sul.

027

Satisfação pela consecução de número suficiente de
subscritores para criação da CPI da Corrupção.

113

Considerações sobre a violação do painel eletrônico de
votação.
Questionamentos
ao
modelo
implementado pelo Governo Federal.

113
de

privatizações

Importância da proposta, do Senador Roberto Saturnino,
de realização de plebiscito quanto à participação do Brasil na Alca –
Área de Livre Comércio das Américas.

578

578

RAMEZ TEBET
Regozijo pela inauguração, no próximo dia 25, da
pavimentação asfáltica, de trecho da BR-262 com ponte sobre o rio
Paraguai, que liga Três Lagoas, Corumbá e Porto Soares–MS à
Bolívia.

100

Solidariedade aos funcionários da Casa envolvidos no
episódio da violação do painel eletrônico do plenário.

115

Expectativa quanto ao encaminhamento do laudo e do
relatório da Comissão de Inquérito ao Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar.

115

12

13

RICARDO SANTOS
Realização, nos últimos dias 4 a 6 do corrente, do II
Simpósio dos Produtores de Café. Propostas de incentivo à
cafeicultura.

414

Importância estratégica do Porto de Barra do Riacho, em
Aracruz-ES, para a política de comércio exterior brasileiro.

492

ROBERTO FREIRE
Posicionamento do PPS diante da violação do painel
eletrônico e da criação da CPI da Corrupção.

116

ROBERTO REQUIÃO
Repúdio à pesquisa realizada pelo jornal O Estado de
S.Paulo, sobre a possibilidade de cassação dos Senadores Antonio
Carlos Magalhães e José Roberto Arruda. Expectativa pela reunião
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na próxima
4ª feira, para ouvir o depoimento do Senhor Jacques Guilbaud.

499

Requerimento nº 20, de 2001, solicitando que o Projeto de
Resolução nº 57, de 2000, seja desapensado do Projeto de
Resolução nº 81, de 1999, de forma a retomar sua tramitação
autônoma.

514

ROBERTO SATURNINO
Protesto contra a demissão do embaixador Samuel
Pinheiro Guimarães do Instituto de Pesquisa do Itamaraty. Proposta
de plebiscito para que a população brasileira se pronuncie sobre a
participação do Brasil na Área de Livre Comércio das Américas –
ALCA.

106

Elogios ao artigo do Embaixador Samuel Pinheiro
Guimarães, publicado hoje no Jornal do Brasil, sobre a criação da
Área de Livre Comércio das Américas – Alca, intitulado “Alca, o
controle neocolonial”.

566

ROMERO JUCÁ
Satisfação com as realizações do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, constantes do

13

14

Relatório do ano de 2000.

417

Projeto de Resolução nº 16, de 2001, que cria a
Comissão Permanente de Desenvolvimento Regional e de
Agricultura no Senado Federal.

500

Assunção de S. Ex.ª como Líder do Governo, em virtude
do afastamento temporário do Senador José Roberto Arruda.

519

ROMEU TUMA
Requerimento nº 194, de 2001, solicitando a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs 88, de 2000, e 6, de
2001, por versarem sobre matéria correlata.

391

Considerações sobre o despacho do Sr. Presidente Jader
Barbalho.

456

Esclarecimentos sobre as atividades do Conselho de
Ética e da Corregedoria nas apurações sobre a violação do painel
eletrônico.
Requerimento nº 200, de 2001, solicitando a retirada, em
caráter definitivo, do Requerimento nº 156, de 2001, de sua autoria,
em que solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado
nos 245, de 2000, 122, 131, 198, 223 e 356, de 1999, e 18, 73 e
203, de 2000.
Requerimento nº 201, de 2001, solicitando o
desapensamento dos Projetos de Lei do Senado nos 131, de 1999,
e 18, de 2000, dos Projetos de Lei do Senado nos 122, 198, 223 e
356, de 1999, 73 e 203, de 2000, com os quais tramitam em
conjunto.

452

460

460

SEBASTIÃO ROCHA
Incoerência entre o consenso acerca da necessidade de
apuração e punição no caso da violação do painel de votação, e os
obstáculos à criação da CPI da Corrupção.

117

Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2000, que
altera a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal
(institui a imunidade tributária para cadernos escolares).

393

TASSO ROSADO
Elogios à atuação do Ministro Fernando Bezerra frente à
14

15

pasta de Integração Nacional.

553

TIÃO VIANA
Parecer nº 174, de 2001, da Comissão de Assuntos
Sociais sobre 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 decorrente de tratamento de câncer”. Sen. Tião
Viana

470

Congratulações à população indígena pelo transcurso do
Dia Nacional do Índio.

526

Elogios à atuação do Conselho
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.

526

Nacional

de

Solicita o apoio dos senadores para o Projeto de Lei do
Senado nº 476, de 1999, de sua autoria, que altera a lei sobre a
vigilância sanitária, sobre licença e prescrição de droga que tenha
sido aprovada ou retirada para uso no mercado.

571

WALDECK ORNELAS
Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 1996, que
dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS.

392

Proposta de Emenda à Constituição nº 7, de 1996, 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”.

509

15

